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 مقدمه
 اين آثار از آن جهت از ابعاد مختلفي داراي اهميت است؛تاريخي يك كشور-آثار فرهنگي

يكي از اساسي ث معنوي يك خويش است، ميرا ترين اركان پيوند يك كشور با گذشتهكه

و نيازمند حمايت است هاي مادي اين آثار از طرفي با توجه به ارزش. كشور بشمار آمده

و مي به آنها بوده مي. باشندهمواره افراد سودجو به دنبال تعرض كنيم به همين جهت مالحظه

و هم در قالب كنوانسيون درهاي بينكه كشورهاي مختلف هم در قالب قوانين داخلي  المللي

هاي قانونگذاري حقوق كيفري ايران هم از اولين دورهدر. اندصدد حمايت از اين آثار برآمده

به تخريب 1304 قانون مجازات عمومي127 ماده هد حمايت مقنن از اين آثار هستيم؛شا  ناظر

و آثار مذهبي يا ملي يا تاريخي« و آثار«به موجب اين ماده. بود» ابنيه به ابنيه  هر كس نسبت

كه براي نفع عموم يا تزيين اماكن مقدسه يا ملي نصب به اشيايي مذهبي يا ملي يا تاريخي يا

و تاديه ضعف مخارجي كه براي  شده است، خرابي وارد آورد، به حبس مجرد از دو تا ده سال

شد،مرمت خرابي آن الزم است به.» محكوم خواهد متعاقباً قانونگذار به موجب قانون راجع

به حمايت از آثار فرهنگي به نحو كامل1309ر ملي مصوب حفظ آثا . تاريخي پرداخت-تري

مي،تاريخي ادامه پيدا كرد- بعد از انقالب هم حمايت كيفري از آثار فرهنگي توان به نوعي كه

اليحه قانوني راجع به جلوگيري از انجام«در خصوص اين حمايت كيفري از قوانيني همچون 

و آثار تاريخيهاي غيرمجاز حفاري به دست آوردن اشياء عتيقه  مصوب»و كاوش به قصد

و نيز مواد27/2/1358 و9 كه ماده اخير شامل، قانون تعزيرات47و46 شوراي انقالب 2 بند

. باشد، نام بردتبصره مي

-ساختن نمونه تقلبي آثار فرهنگي«كدام از اين قوانين رد پايي از جرم در عين حال در هيچ

به آن نميجرائمو»خيتاري ما. توان يافت وابسته ميدتنها كه آنه قانوني را تا حدودي توان

آن121مرتبط با جرم مذكور دانست، ماده  كه به موجب هركس جنسي« قانون تعزيرات است

و به به جاي جنس ديگر قلمداد كند يا كم بفروشد طور كلي هر كس مشتري را از حيث را

تا،ع فريب دهدكميت يا كيفيت مبي شد74به مجازات شالق اين. ضربه محكوم خواهد

به جاي اشيايمجازات درباره كساني كه اشياء نو و مشتري را فريب ساخته را  عتيقه قلمداد

به.»دهند نيز مقرر است و«مقنن اين ماده را ذيل فصل مربوط و تقلب در كسب دسيسه

آناز توجه به جايگاه اين. آورده است» تجارت و نيز فحواي  اين مطلب كامالً قابل، ماده

كه مقنن در اين ماده به دنبال حمايت كيفري از مشتري است در عين حال ذيل. استنباط است

به جاي اشياء عتيقه قلمداد كنند، مجازات  كه اشياء نوساخته را كه براي افرادي اين ماده را

به نوعي سابقمقرر كرده، مي ليكن. مورد بحث مقاله بشمار آوردجرائم تقنيني برايهتوان

ميهمان دانيم اين قانون براي مدت پنج سال به صورت آزمايشي به تصويب رسيده طور كه
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و در قانون جايگزين آن يعني قانون مجازات و:كتاب پنجم(1375اسالمي بود تعزيرات

ن نمونه تقلبي آثار ساخت«با اين وصف. اثري از اين مقرره نيست) هاي بازدارندهمجازات

و همچنين معرفي، حمل، نگهداري يا خريد آنها-فرهنگي 566تا زمان تصويب ماده» تاريخي

و اين امر زيان8/4/1388مكرر قانون مجازات اسالمي در تاريخ را جرم نبود هاي زيادي

ميمتوجه سرمايه و تاريخي كشورمان ابه. كردهاي فرهنگي خأل هر حال در اين تاريخ به  ين

و تاريخي و اين اعمال كه با توجه اثرات زيانبار آن بر ميراث فرهنگي تقنيني پايان داده شد

ميجرائمكشور از زمره  ،)1383،208ميرمحمدصادقي،(شوند عليه آسايش عمومي كشور محسوب

و قوت اين ماده خواهيم پرداخت. جرم شناخته شدند به بررسي نقاط ضعف با. در اين مقاله

به اينكه اين ماده خود بيانگر سه جرم ،»تاريخي-ساختن نمونه تقلبي آثار فرهنگي«توجه

خريد نمونه تقلبي آثار«و» تاريخي-معرفي، حمل يا نگهداري نمونه تقلبي آثار فرهنگي«

به صورت» تاريخي-فرهنگي و تحليل اركاني هر كدام را به ترتيب با روش تجزيه است،

ميجداگانه مورد برر .دهيمسي قرار

 تاريخي- جرم ساختن نمونه تقلبي آثار فرهنگي-1
 ركن قانوني-1-1

-يتقلبي آثار فرهنگ هركس نمونه«: مكرر قانون مجازات اسالمي566به موجب ماده

و خارجي را به از...جاي اثر اصلي بسازد تاريخي اعم از ايراني شش91به حبس و روز تا ماه

ا رزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس از سازمان ميراث فرهنگي، جزاي نقدي معادل نصف

و گردشگري محكوم مي .شود صنايع دستي
به اشيائي اطالق-1تبصره و از حيثمي نمونه تقلبي گردد كه در دوره معاصر ساخته شده

و وزن شبيه آثار فرهنگي  يا-نقوش، خطوط، شكل، جنس، اندازه، حجم تاريخي اصيل بوده

و-عنوان اثر فرهنگيبه،كه نمونه اصلي وجود داشته باشدآنبدون   تاريخي اصيل معرفي شود

و گردشگري براي تشخيص عالمتي از سوي سازنده يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي

.از اصل، بر روي آن حك نشده باشد
شي-2تبصره وج،ء تقلبي چنانچه به فرض ود توسط نمونه اصلي نداشته باشد، ارزش آن

و گردشگري تعيين مي .گردد كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي
ص-3تبصره به نفع سازمان ميراث فرهنگي، و نايع اشياء مكشوفه موضوع اين ماده دستي

االجراء شدن اين قانون حكم اين تبصره شامل اشيائي كه قبل از الزم؛گردد گردشگري ضبط مي

.»گردد ضبط شده نيز مي
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جرم-2-1  ركن مادي
به بررسي آنهامي به شرح ذيل كه :پردازيمركن مادي اين جرم شامل اجزاي متعددي است

 عمل مرتكب-1-2-1
عمل مرتكب در جرم مورد اشاره عبارت از ساختن يا خلق كردن نمونه تقلبي يك اثر

تر(اين امر بدون ترديد صرفاً با فعل مادي. تاريخي است-فرهنگي .شودمي محقق)ك فعلنه

به ايجاد شبيه يك اثر فرهنگي و به نوعي-در واقع مرتكب با فعل خود مبادرت تاريخي كرده

به واژگون كردن حقيقت مي از. پردازددر اين كار مقنن هم در اين ماده براي بيان عمل مرتكب

تق. استفاده كرده است»به جاي اثر اصلي بسازد«عبارت  و در ساختن يك نمونه لبي

مي،قلمدادكردن آن به جاي اصل شد دو فرض را و در عالم) الف: توان متصور اثر اصلي واقعاً

و به اصطالح كپي برداري  به شبيه سازي و شخص با در نظر گرفتن آن اقدام خارج وجود دارد

و اينمي مينمايد كه اثر اصلي است؛طور وانمود من مثالًكند شور شخصي با مد نظر قرار دادن

كه يك اثر تاريخي به شبيه،فرهنگي است- كوروش مي مبادرت به عنوان اثر سازي و آن را كند

و ساخته شده نمونهءشي،فرض دوم اينكه، در عالم واقع)بكند؛اصلي قلمداد مي  اصلي

و خلق آن زده و ذهنيات خويش دست به آفرينش و شخص بر اساس تصورات حقيقي ندارد

و به يك دورهو آن را اصل مي مربوط به عنوان مثال شخصي با كند؛ خاص از تاريخ معرفي

به عنوان نامه يا و انفعال آن را و انجام يك سري فعل نوشتن مطالبي بر روي پوست آهو

به ادوار گذشته صادر شده بدون اينكه فرماني قلمداد مي كه از طرف يكي از شاهان مربوط كند

و بنا بر تصريح ماده صرف. ماني وجود داشته باشددر واقع چنين نامه يا فر در هر صورت

و جا زدن آن به عنوان اثر تاريخي اعم از اينكه واقعاً چنين شيئي وجود داشته  ساخت يك شي

نه جرم موضوع اين ماده است . باشد يا

 خصوصيات عمل مرتكب-2-2-1
به شرح فوق مورد مطالعه قرار گرفت كه ت،عمل مرتكب سه گانه مامي ويژگي بايد هاي

به فرض فقدان يكي از اين شرايط، جرم. ذيل را داشته باشد و حتي در غير اين صورت

:شودتاريخي محقق نمي-ساخته شدن نمونه تقلبي آثار فرهنگي

 ساخته شدن به جاي اصل-الف
به اينكه ك.»به جاي اثر اصلي بسازد«مقنن در ماده تصريح دارد ه عمل پس اولين ويژگي

به جاي اثر اصل است؛مرتكب بايستي داشته باشد، ساخته شدن  بنابراين اگر كسي نمونه تقلبي
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به جاي اثر اصل نساخته به صورت كامالً دقيق هم بسازد ولي آن را شبيه يك اثر تاريخي را

و تكب جرم موضوع اين ماده نشده است؛باشد، مر به عنوان مثال شخصي با نهايت دقت

به يكي از شخصيترعايت شب هاي ملي يا مذهبي گذشته را ساخته اهت يك شمشير متعلق

به عنوان هنرنمايي واينكه آن اثر بدلي يادآور آن اثر اصلي باشد، ساخته است بديهي. ولي آن را

و صاحب هارا، اين قبيل هنرنماييياست مقنن نبايد جلو به آن اثر اصلي كه بعضاً نشانه ارادت

از. بگيرد،آن است كه مقنن آنها را و شايسته نيست به اين امور داشته كه افرادي اشتغال  مضافاً

به عنوان بدل ساخته شده باشد، جرم لذا اگر نمونة. كارشان محروم كند  بدلي ساخته شده واقعاً

به اين.ه محقق نيستموضوع اين ماد كه آيا نمونه اما با توجه كه از لحاظ عملي اثبات اين امر

ميبدلي  و راه سوء استفاده را هموار كند، به جاي اصل ساخته شده است يا خير، مشكل است

و عالمتي از سوي سازنده يا سازمان ميراث«: اين ماده گفته است1قانونگذار در ذيل تبصره 

و گردشگري براي تشخيص از اصل بر روي آن حك نشده باشد با».فرهنگي، صنايع دستي

و جرم موضوع اين ماده بشمار اين وصف اصل بر آن اس كه اثر ساخته شده، تقلبي است ت

كه بيانگر بدلي بودن آن آيد، مگر اينمي كه سازنده آن يا سازمان ميراث فرهنگي عالمتي را

بديهي است با وجود اين تبصره مانعي هم براي فعاليت. روي آن حك كرده باشد،است

ب به اين امور و شاغلين و اهل فن و حتي براي عرضه هنرمندان و هنرنمايي راي ابراز تخصص

به عنوان بدل  كه در صورت ساخت چنين اند فقط آنها ملزموجود نداردو فروش اين اشياء

 آثار ساخته شده را ممهور به مهر يا عالمتي، قانوني نشوندآثاري براي اينكه مشمول اين ماده

كه مشخص كند اين اشيا بدلي هستند .نمايند

 خته شدن در دوره معاصرسا-ب
به اشيائي اطالق«: مكرر قانون مجازات اسالمي566 ماده1مطابق تبصره  نمونه تقلبي

كه نمونه، بر اساس اين تبصره؛»...شود كه در دوره معاصر ساخته شده مي  تقلبي شرط است

به آن اشاره، معاصرمفهوم دوره. معاصر ساخته شده باشددر دوره  چندان،نمودهكه مقنن

به نظر نمي و داراي ابهام استواضح يك. رسد ميبراي روشن شدن مفهوم آن از به سو توان

و از سوي ديگر به قوانين مرتبط با كتب فرهنگي مراجعه كرد؛- آثار تاريخيكتب تاريخي

كه در ارتباط با دوران تاريخ معاصر نگارش يافته است، شروع اين دوران را هم زم ان تاريخي

ميبا تاسيس سلسله از بدون ترديد نمي.)1363،29آوري پيتر،(دانند قاجار توان منظور قانونگذار

م به فهومي دانست كه مدنظر مورخين است؛دوران معاصر را همان كه بسياري از آثار  چرا

پس به ناچار براي روشن. فرهنگي است-وجود آمده در دوران قاجاريه داراي حيثيت تاريخي

به قوانين مربوطه رجوع كردش از لحاظ قوانين مرتبط با آثار. دن مفهوم اين اصطالح بايد
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مي فرهنگي تاريخي، به دو دسته آثار) الف:توان تقسيم نمودآثار ساخته شده به دست انسان را

آثار ساخته شده)ب؛. فرهنگي است- ساخته شده توسط گذشتگان كه داراي حيثيت تاريخي

كه داراي چنين ويژگي معاصدر دوره از.باشدهايي نمير براي تمييز اين دو دسته از آثار بايد

به دست داده استمالك كه مقنن مطابق با قانون راجع به حفظ. استعانت جست،هاي قانوني

 آثاري داراي جنبه،كه اولين قانون تصويب شده در اين زمينه است1309آثار ملي مصوب 

كه تا پاي و ايجاد شده باشد سلسلهان دورهتاريخي است ).1ماده( زنديه در ايران ساخت

به جلوگيري از حفاري شوراي انقالب اسالمي، اليحه1358در سال هاي غير قانوني راجع

مي. مجاز را تصويب كرد به اشيايي گفته و آثار تاريخي شود كه براساس اين قانون، اشياء عتيقه

1بدين ترتيب شرط قدمت مندرج در ماده. آنها گذشته باشديكصد سال يا بيشتر از ساخت

به حفظ آثار ملي به  اموال فرهنگي نامهآئين.)1382،199صمدي،(طور ضمني نسخ شد راجع

و دولتي مصوب سال و تاريخي نهادهاي عمومي  خود همين شرط1 نيز در ماده1381هنري

ميبا توجه. يكصد سال يا بيشتر را پذيرفته است كه منظور قانون به اين قوانين گذار توان گفت

و منظور از آثار تقلبي ساخته شده در دوره،از دوره معاصر  معاصر يكصد سال اخير است

به عنوان اثر اصلي ساخته شده است به. آثاري است كه در كمتر از يكصد سال اخير البته الزم

را نمونهيذكر است كه اگر شخص  قبل از الزم االجرا شدن اين قانون ساخته تقلبي اين آثار

به ما سبق نشدن قوانين كيفري« بنا بر اصل،باشد توان او را تحت تعقيب قرار داد، نمي» عطف

و اين نگهداري  به اصطالح نگهداري كرده باشد و ولي اگر بعد از ساخت اين اثر را نگهداشته

 تقلبي قابل، تحت عنوان نگهداري نمونهباشدتا زمان الزم االجرا شدن اين قانون تداوم يافته 

.تعقيب است

 تاريخي اصيل- وجود شباهت كامل با آثار فرهنگي-ج
و اثر فرهنگي تاريخي اصيل- ويژگي سوم وجود شباهت در جزئيات بين اثر ساخته شده

به اشيائي اطال«: مكرر گفته شده566 ماده1در اين خصوص در تبصره. است ق نمونه تقلبي

كهمي و وزن شبيه آثار فرهنگي...گردد -از حيث نقوش، خطوط، شكل، جنس، اندازه، حجم

تاريخي-تاريخي اصيل بوده يا بدون آنكه نمونه اصلي وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگي

ميسؤاللكن.»...اصيل معرفي شود شي كه اينجا مطرح بيه سازي بايد تا شود اين است كه اين

و آيا شئ تقلبي ساخته شده بايد كامالً شبيه اثر اصلي باشد يا شباهت نسبيي باشدچه ميزان

همنيز كفايت مي و  قضائيچنين رويه كند؟ در جرم قلب سكه مطابق نظر غالب حقوقدانان

كه بتواند يك خريدار عادي را به اشتباه بيندازد و نسبي  براي،غالب، يك شباهت ظاهري

 اما در ارتباط با جرم ساختن نمونه.)1389،172؛ پوربافراني،82، 1355پاد،(تتحقق مسئوليت كافي اس
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به تبصره به تقلبي اموال تاريخي فرهنگي با توجه و در راستاي پاسخ  طرح سؤال فوق الذكر

مي توان دو ديدگاه را مطرح ساخت :شده

كه بتواند افراد عادي)1 و ظاهري  را به اشتباه در تحقق اين جرم يك شباهت نسبي

و آنان را فريب دهد كفايت مي .كندانداخته

كه براي تحقق اين جرم ضروري است كه شباهت)2 و،ديدگاه دوم اين است  واقعي بوده

به نحوي كه نوعاً افراد و اثر اصلي شباهتي بيش از شباهت ظاهري باشد شئ ساخته شده مابين

. آثار باستاني را فريب دهدآگاه در زمينه

و با نظر قانونگذار سازگارتر استاز بين دو ديدگاه مطرح شده ديدگاه دوم منطقي  چرا؛تر

يا...« كه اوالً بر خالف جرم قلب سكه كه مقنن فقط عبارت شبيه هر نوع مسكوك داخلي

شئ ماده2 را آورده، در تبصره)ا.م.ق518ماده(»...خارجي  مذكور با برشمردن اوصاف يك

و شبيه مانند جنس، و نقوش، من حيث المجموع آنها را درنظر داشته  وزن، اندازه، خطوط

و اين چيزي بيش از يك شبيه و ظاهري استسازي را در آنها ضروري دانسته . سازي نسبي

كه مق و هيچ عمل نسنجيدهثانياً فرض آن است و اگر نظر نن، حكيم بوده اي را انجام نمي دهد

به تك تك اوصاف فوق تصريح كند، وي بر يك شباهت نسبي بود  چه احتياجي داشت كه

به اين نحو اصل موجز نويسي و سكه فقط اشاره به شباهت كرده كافي بود همانند جرم قلب

كه يكي از اصول قانون نويسي است مراعات كند ثالثاً ديدگاه دوم مطابق با اصول تفسير. را

م به نفع متهم نيز و تفسير كه شخصي،. باشديمضيق قوانين كيفري با اين اوصاف در مواردي

و آن را به عنوان اثر اصلي معرفي مي نمايد اما از حيث يك سري اوصاف مانند اثري را ساخته

و نقوش با آن متفاوت است، عمل وي جرم موضوع اين ماده نمي .باشدخطوط

 موضوع جرم-3-2-1
كه جرم روي آن واقع مي  ساختن نمونه تقلبي در جرمِ.شودموضوع جرم آن چيزي است

به تصريح ماده-آثار فرهنگي از تاريخي هم موضوع جرم ا- آثار فرهنگي« عبارت عم تاريخي

و خارجي چه عبارت آثار فرهنگي. است» از ايراني به صورت مطلق-اگر  تاريخي در متن ماده

بوده، چرا كه تصور تاريخي منقول- گذار آثار فرهنگيآورده شده ولي بدون شك، منظور قانون

نه تنها بسيار بعيد، بلكه محال است و نگهداري نمونه تقلبي آثار غير منقول اما. ساخت، حمل

وآئين فرهنگي چيست؟ در اين زمينه-منظور از اموال تاريخي  نامه اموال فرهنگي، هنري

و دولتي  مقرر1 ماده بند الف هيئت وزيران در 7/12/1381 مصوب تاريخي نهادهاي عمومي

كهمي مي تاريخي- اموال فرهنگي دارد و هويت به اموالي اطالق كه نشانگر تحول حيات شود

به نحوي از دورهيا فرهنگي تاريخي انسان يا وقوع وقايع تاريخي در ادوار و هايي خاص باشد
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يا-انحاء، گوشه اي از حركت تاريخي المللي اي يا بين منطقه فرهنگي انسان را در مقياس ملي

و انقراض تمدنيا،نشان دهد و از محوطهنشانگر ظهور، حيات باستاني هايهاي تاريخي بوده

خشكي يا بستر درياها، در اثر حفاري علمي يا علل ديگر كشف شودو بيش از يكصد واقع در

.باشد گذشته سال از تاريخ ساخت يا ايجاد آن

 مرتكب جرم-4-2-1
ومك566 مقنن در صدر ماده استفاده كرده» هركس«اژه عام رر براي بيان مرتكب جرم از

مياست؛ تواند مرتكب بر اين اساس هر فرد ايراني يا خارجي اعم از زن يا مرد، با هر سمتي

كهسؤالاما در اين ارتباط.م مذكور در اين ماده بشودجرائ كهميي تواند مطرح شود اين است

ف اين جرائتوانند مرتكبآيا اشخاص حقوقي مي و بر رض مثال در صورت ارتكابم شوند؟

مي،مي توسط اين اشخاصچنين جرائ و مجازات نمود؟ در پاسخ بايد آيا توان آنها را تعقيب

چه معموالً عبارت  كس«گفت اگر هي»هر به اشخاص حقيقي است، لكن بدون چ منصرف

ي نيز قابل تصور است؛ط اشخاص حقوقبيني شده در ماده توسترديدي ارتكاب جرائم پيش

و موسسات بزرگي در زمينهچرا كه امروزه در سطح دنيا شركت  كشف، شناسايي، معرفي، ها

به معرض نمايش گذاشتن آثار باستاني فعاليت مي و و اين احتمال وجود خريد، فروش كنند

كه فعاليت تعدادي از آنها در اين زمينه  قانون568هبه عالوه ماد. ها غير قانوني باشددارد

و زير عنوان تخريب آثار فرهنگي تاريخي آمده است، مقرر كه در فصل نهم مجازات اسالمي

كه مي مي566 ماده(م مذكور در اين فصلئدر جرا«دارد به) شود مكرر را نيز شامل  وسيلهكه

كه دستور دهنده باشند، بر حسب و مسئوالن اشخاص حقوقي انجام شود هر يك از مديران

بر. لذا اين خود دليلي كامالً قاطع بر اين مدعاست.»شوندمورد، به مجازاتهاي مقرر محكوم مي

و، در صورت ارتكاب اين جرائاساس اين ماده م توسط اشخاص حقوقي هر يك از مسئوالن

به مجازات ميمديران دستور دهنده در اين ماده قانونگذار در حقيقت. شوندهاي مقرر محكوم

و مسئوالن براي اشخ اص حقوقي مسئوليت كيفري قائل نشده بلكه صرفاً مسئوليت مديران

و مديران دستور. دستور دهنده را مدنظر قرار داده است به ذكر است كه مجازات مسئوالن الزم

به  و آگاهي مباشرت كه با علم  مذكور در اين جرائمدهنده نافي مسئوليت كيفري اشخاصي

و به دستور اين اشخا و مجازاتص نمودهفصل و آنها نيز برابر مقررات محكوم اند نيست

.خواهند شد
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جرم-5-2-1  وسيله
از وسيلهجرائماين جرم اصطالحاً از  خاصي وسائلاي است يعني عمل مرتكب با استفاده

و ادوات-به عبارت ديگر براي ساختن يك اثر فرهنگي. قابل انجام است تاريخي بايد از ابزار

به ادوار گذشته. استفاده كردخاصي به عنوان مثال براي ساختن نمونه تقلبي يك شمشير متعلق

و فوالد استفاده كرد از فلز مخصوصي كه براي ساخت آن الزم استبايد  لذا، مانند آهن

 طور براي ساختن نمونه تقلبيِهمين. ساختن چنين شمشيري با چوب مصداق ماده نخواهد بود

طور براي همين شبيه آن استفاد كرد؛ از نقره يا موادبايدلق به ادوار گذشته ظرف نقره اي متع

از. ساختن هر نوع وسيله تقلبي ديگر كه براي تحقق جرائمبدين ترتيب جرم مذكور ي است

و منحصر به يك يا دو وسيله( خاص وسائلآن استفاده از نه محدود .الزم است) هرچند

جرم-6-2-1  نتيجه
م ف« نتيجه خاصي را براي تحقق جرم،تن مادهمقنن در - رهنگيساختن نمونه تقلبي آثار

كه براي تحقق جرائم بنابراين جرم مذكور از زمره در نظر نگرفته است؛» تاريخي  مطلق است

. مورد بحث قرار گرفت، كافي است» عمل مرتكب«كه در قسمت،آن صرف انجام عمل

 فرهنگي- تقلبي اموال تاريخينه ركن رواني جرم ساختن نمو-3-1
ج و ركن مادي براي تحقق هر رمي وجود ركن رواني هم ضروري عالوه بر ركن قانوني

و رواني است است؛ و انفعاالت ذهني مجرم يا رابطه خاص ذهني  ركن رواني به معناي فعل

و جرم برقرار مي  ركن رواني براي از حيث)1373،67ميرسعيدي،(. شودكه بين فاعل فعل مجرمانه

تاريخي مثل هر جرم ديگري سوءنيت عام الزم- تقلبي آثار فرهنگيتحقق جرم ساخت نمونه

به ركن مادي جرم از روي اراده، عمل ساختن  و آن عبارت است از اينكه مرتكب با علم است

.نمونه تقلبي اين آثار را انجام دهد

اما از حيث لزوم يا عدم لزوم وجود سوءنيت خاص يعني اينكه قصد تقلب يا اضرار الزم

و تحليل قرار داداست يا خير مي . توان با ياري جستن از مباحث جعل موضوع را مورد تجزيه

به جرم ساخت نمونه تقلبي آثار فرهنگي كه شباهت سكه -برخي در ارتباط با جرم قلب

كه قلب سكهتاريخي دارد، معتقدن و از اقسام آن مي باشد؛د و نوعي جعل  بنابراين تابع اصول

توان جرم ساخت بر اساس اين ديدگاه مي.)1386،256ساالري،( باشدقواعد كلي ناظر به جعل مي

و قواعد ناظر به جعل دانست-نمونه تقلبي آثار فرهنگي در ارتباط. تاريخي را هم تابع اصول

حبا لزوم وجود سوءني  اما در قوقدانان اختالف نظري وجود نداردت خاص در جرم جعل بين

س مطابق ديدگاه اول سوءنيت. نظر استوءنيت خاص چيست، بين آنها اختالفاينكه اين
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و همچنين قلب سكه، قصد تقلب يا اضرار است بدين معنا كه شخص. خاص در جرم جعل

به افراد و فريب ضرري كه با حيله و از جمله دولت قصد داشته باشد  اعم از حقيقي يا حقوقي

كه مرتكب حتماً بايد قصد وارد. وارد آورد به عبارت ديگر اين ديدگاه مبتني بر اين است

 مطابق ديدگاه دوم سونيت.)312، 1383،351ميرمحمدصادقي،( آوردن ضرر به ديگران را داشته باشد

ا  قلب حقيقت ضرر ست در نتيجهخاص عبارت است از علم مرتكب داير بر اينكه ممكن

و و ضرورتي مادي يا معنوي متوجه شخص ديگر يا جامعه گردد، همين اندازه علم كافي است

و مخصوصاً اضرار به غير يا فريب شخص ثالث باشد و نيت وي نيز واقعاً كه قصد  ندارد

.)114: 380،تي،؛ شامبيا1383،488؛ گلدوزيان، 120، 1385؛ پيماني، 266، 1386،162ساالري،(

 حقوقدان بزرگ فرانسوي در جلد چهار كتاب خود با عنوان»گارو« در توجيه اين نظر

و نظري در حقوق جزا عنوان مي كه نظريهمطالعات عملي  آن دسته از حقوقدانان كيفري كند

،دانندكه در تحقق ركن رواني جرم جعل قصد ورود ضرر به ديگري را توسط جاعل حتمي مي

كه قاب به شخص معيني و غير منطقي است، زيرا جاعل معموالً به هنگام ارتكاب عمل ل انتقاد

به اهداف خويش كه جلب منفعت يا دفع ضرر شود انديشه نميدر اثر آن متضرر مي كند بلكه

مي.)1386،163به نقل از ساالري،(» انديشدمي،براي خود يا ديگري است دوبه نظر رسد از بين

 فوق راجع به سوءنيت خاص در جرم جعل ديدگاه اول صائب تر است، زيرا در ماده ديدگاه

به تعريف جرم جعل پرداخته، صراحتاً عبارت 523 به نوعي كه قصد« قانون مجازات اسالمي

به.كه قصد اضرار هم در دل آن قرار دارد به كار رفته است» تقلب با اين اوصاف اگر معتقد

و نيز جرم قلب سكه باشيم، بايستي وجود قصد تقلب يا پيروي قواعد اين جرم  از جرم جعل

به«از عبارت. فرهنگي را هم الزم بدانيم-اضرار در جرم ساخت نمونه تقلبي آثار تاريخي

آن» جاي اثر اصلي بسازد  در متن ماده هم نوعي از قصد تقلب قابل استنباط است، يعني قصد

كه به جاي اثر اصل . كندي قلمدادرا داشته باشد

 تاريخي- جرم معرفي، حمل يا نگهداري نمونه تقلبي آثار فرهنگي-2
 ركن قانوني-1-2

كه به 1388 مكرر قانون مجازات اسالمي الحاقي 566ركن قانوني اين جرم نيز ماده  است

را-يهركس نمونه تقلبي آثار فرهنگ«موجب آن و خارجي  قصدبه... تاريخي اعم از ايراني

از... معرفي، حمل، يا نگهداري كنده، قاچاق، يا فروش،عرض شش91به حبس و روز تا ماه

جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس از سازمان ميراث فرهنگي، 

و گردشگري محكوم مي .»شود صنايع دستي
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جرم-2-2  ركن مادي
كه از تكرار مطالب برخي از اجزاي ركن مادي اين جرم مشترك با جرم قب لي است

به شرح ذيل به بيان آنها خودداري مي كه به همين جرم است شود ولي برخي ديگر مختص

.پردازيممي

 عمل مرتكب-1-2-2
استفاده» معرفي، حمل يا نگهداري«مقنن براي بيان عمل مرتكب در اين ماده از عبارت

مر؛كرده است مي بنابراين عمل اتكب به يكي به شرح ذيل به تواند كه ز اين صور انجام شود

:پردازيمبررسي آنها مي

 معرفي-الف
به ديگري ج1386معين،( معرفي در لغت به معناي شناساندن امري در. آمده است) 3،4228،

كه مرتكب با رفتار خويش نمونه566ماده به قصد مكرر، منظور از معرفي اين است  تقلبي را

ميعرضه، قاچاق، يا فر كه اين رفتار مبتني بر يك فعل. شناساندوش به ديگران بديهي است

و شيوه. مثبت است؛ زيرا تصور اينكه معرفي با ترك فعل محقق شود محال است  معرفي طريقه

به شيوه و ارتكاب هاي گوناگوني كردن نيز از نظر مقنن از اهميت چنداني برخوردار نيست

 قابل بحث در اين اما مسئله. كاتالوگ، فيلم يا حتي آگهيقابل تصور است، مثالً از طريق 

كه مرتكب بايد نمونه به عبارت ديگر آيا ارتباط اين است  تقلبي را با چه عنواني معرفي كند؟

به عنوان نمونهالزم است به هر عنوانيكه شئ تقلبي را  اصلي جا بزند تا مشمول ماده شود يا

معم از اصل يا نمونها  عرفي كند باز مشمول ماده است؟ تقلبي

ميسؤالدر رابطه با اين با؛تواند مطرح شود دو نظر  نظر اول اين است كه مرتكب بايد

به عنوان اثر اصلي معرفي شئ تقلبي است آن را به قصد عرضه، قاچاق يا فروش به اينكه علم

و اال عمل وي جرم نمي .باشدكرده تا مشمول ماده شود

چه عنواني به ديگران بر اساس ديدگا كه متهم آثار تقلبي ساخته شده را با ه دوم مهم نيست

به تقلبي بودن معرفي كند بلكه مطابق ماده آنچه مهم است عبارت است از اينكه وي با علم

به هر عنواني انجام دهد . شئ، به همان مقاصد ذكر شده در قانون عمل معرفي را

ميدر مقام بررسي اين دو ديدگاه به به تر باشد؛و عقالييتررسد كه تفسير دوم منطقينظر

 ثانياً منظور از معرفي در اين ماده اقتضاي چنين تفسيري را دارد؛اين داليل كه اوالً قدر متيقن

و داراي چنين به ديگران اعالم كند كه چنين اثري وجود دارد كه متهم  ماده اين است

در به اينكه اصل است يا نمونهبنابراين تصريح. هايي استويژگي  تقلبي ساخته شده، تاثيري
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آن. تحقق جرم ندارد كه در به قصد فروش چنين» الف«به عالوه فرضي را در نظر بگيريم

به عنوان تقلبي به مي كند»ب«اثري، آن را مي»ب«. معرفي به خريداري اثر در. كندنيز اقدام

مي،مچنين فرضي اگر ديدگاه اول را بپذيري به نتيجه اين خاطر خريد چنين شود كه خريدار را

و خالف اثري مجازات كنيم كه چنين امري كامالً غير منطقي  اما فروشنده را تبرئه نماييم

.مقصود مقنن است

 قابل ذكر اين است كه صرف معرفي با همان مقصد ذكر شده براي در اين ارتباط نكته

نتحقق جرم كفايت مي و نيازي يست كه حتماً عرضه، قاچاق يا فروش صورت گيرد اما كند

به فروش شود با آيا جرم ديگري محقق نمي،اگر شخص پس از معرفي موفق شود؟ در ارتباط

كه اگر شخص نمونهسؤالاين  و خريدار بايد عنوان كرد به جاي اصلي معرفي نمايد  تقلبي را

آ و بهننيز فريب خورده ري نمايد عالوه بر جرم موضوع اين ماده، عنوان اثر اصلي خريدارا

و مرتكب و بزه معرفي نمونه،كالهبرداري نيز محقق شده  مستحق مجازات جرم كالهبرداري

.تقلبي آثار فرهنگي تاريخي از باب تعدد معنوي خواهد بود

 حمل-ب
به جاي ديگر آمده است و بردن چيزي از جايي به معناي نقل كردن  همان،(حمل در لغت

و رفتار مجرم را در اين بزه تشكيل مي)1:1374ج در واقع شخص با علم. دهدكه عمل فيزيكي

و يا فروش، آنها را حمل مي به قصد عرضه، قاچاق البته الزم به ذكر. كندبه تقلبي بودن آثار

و انتقال اين آثار از محلي به محل ديگر الزم نيست كه خود مرتكب شخصا  كه در نقل است

و انتقال اين اشيا از طريق پست يا از طريق موسسات مباش رت به حمل آن بنمايد، بلكه نقل

.باربري نيز در حكم حمل توسط خود مرتكب است

 نگهداري-ج
و تحت معموالً در بررسي اركان  يك جرم رفتار مرتكب را در بحث عنصر مادي آن جرم

و در برخي موارد فعل ناشي از ميعنوان فعل يا ترك فعل دهند اما ترك فعل مورد بحث قرار

و واكنش مثبت يا منفي به منصهظاهراً فعلي صورت نمي«در بعضي موارد  رسد، ظهورنميگيرد

كه قانونهر چند در حقيقت عم گذار نتايج آن را در زمان حاضر لي در گذشته صورت گرفته

ا. كندمجازات مي و دارندهمي شيا را جرمبراي مثال قانون، داشتن يا نگهداري بعضي از شناسد

ميو نگهدارنده  تقلبي اين امر در بحث نگهداري نمونه.)1382،317صانعي،(»كند آن را مجازات

مي-آثار تاريخي مي. كندفرهنگي نيز صدق توان با كمي مسامحه، نگهداري را به هر حال

كه جرائمجزء«اين جرم. شامل فعل مثبت دانست در مستمر است چرا  جرائمقصد مجرمانه
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ه و رفتار مجرمانة مستمر در درةتشكيل دهندر لحظه وجود دارد جريان عنصر مادي مستمراً

.)1378،163گلدوزيان،(»است

جرم-2-2-2  وسيله
، اين»تاريخي- ساختن نمونه تقلبي آثار فرهنگي«برعكس جرم شق اول ماده يعني جرم

- بنابراين عمل معرفي كردن نمونه تقلبي آثار فرهنگيد؛شواي محسوب نميجرم، جرم وسيله

 ازجمله از طريق معرفي شفاهي، كتبي يا از طريق؛اي قابل انجام استتاريخي با هر وسيله

و غيرهآگهي .هاي تلويزيوني، اينترنتي

جرم-3-2-2  نتيجه
ياجرائماين جرم هم از  مطلق است يعني از حيث ركن مادي، صرف معرفي، حمل

و نياز به تحقق نتيجه خاصي نيستنگهداري اين آثار جرم موضوع ماده بشمار مي ساير. آيد

و مرتكب جرم همانند جرم قبلي  و مباحث آن شامل موضوع جرم اجزاي ركن مادي اين جرم

كه از تكرار مطالب پرهيز مي مي. شوداست گونه كه در قسمت عمل شود همانيادآوري

شدمرتكب در جرم قبلي بي  تقلبي، شئ ساخته شده بايد براي تحقق جرم ساختن نمونه،ان

و شباهت كامل با داراي ويژگي هاي ساخته شدن به جاي اصل، ساخته شدن در دوران معاصر

كه اين جرم يعني. اصل باشد و نيز جرم مورد اشاره» معرفي، حمل يا نگهداري«با توجه به اين

هم» خريداري«بعدي يعني ها در مورد اين دو جرم تابعي از آن جرم است، اين ويژگياين آثار

.هم بايستي وجود داشته باشد

 ركن رواني جرم-3-2
و سوءنيت» معرفي، حمل يا نگهداري«جرائم از حيث ركن رواني نيازمند سوءنيت عام

 مرتكب در معرفي، حمل يا نگهداري با علم سوءنيت عام عبارت است از اراده؛خاص هستند

و اختيار مبادرت.ه تقلبي بودن اين اشياءب به تقلبي بودن، از روي اراده در واقع مرتكب با علم

قصد«، سوءنيت خاص نيز بنا بر تصريح ماده قانوني. كندبه معرفي، حمل يا نگهداري مي

 بنابراين از حيث ركن رواني براي تحقق جرم، الزم است است؛» عرضه، قاچاق يا فروش

و اختيارمرتكب با آگا به قصد عرضه،) نيت عامءسو( هي از جعلي بودن آثار، از روي اراده و

به معرفي، حمل يا نگهداري اين آثار بنمايد) سوءنيت خاص(قاچاق يا فروش بر اين. مبادرت

اساس اگر كسي اين اشياء را بدون قصد عرضه يا قصد قاچاق يا قصد فروش، معرفي يا حمل 
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 جرم موضوع اين ماده نشده است، حتي اگر عالمتي هم كه تميز يا نگهداري كند، مرتكب

. بر روي آنها حك نشده باشد،دهنده آنها از اصل باشد

 تاريخي- جرم خريد نمونه تقلبي اموال فرهنگي-3
 ركن قانوني-1-3

هركس نمونه تقلبي آثار«:1388 مكرر قانون مجازات اسالمي الحاقي 566به موجب ماده

راتار-يفرهنگ و خارجي بهب... يخي اعم از ايراني ا آگاهي از تقلبي بودن اثر خريداري كند

شش91حبس از و جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر كارشناس روز تا ماه

و گردشگري محكوم مي .»شود از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي

 ركن مادي-2-3
به شر :ح ذيل استاجزاي ركن مادي اين جرم

 عمل مرتكب-1-2-3
به تقلبي عمل مرتكب در اين جرم، خريداري نمونه  تقلبي اموال تاريخي فرهنگي با علم

كه يك فعل مثبت مادي است به. بودن آنها است، طور مطلق در حقيقت مقنن در اين ماده

و براي آن مجازات تعيين و صرف خريداري مال موضوع جرم را عمل مجرمانه دانسته  نموده

كه اينجابه تقلبي بودن آن عنوان كرده استرا علم خريدار تنها شرط تحقق آن  اما موضوعي

بهشود اين است مطرح مي چه توجيهي براي كه دليل اين اطالق مقنن چيست؟ عبارت ديگر

كه عالقه،توان آورد؟ به عنوان مثالاين مطلق بودن مي به چرا بايد يك كلكسيونر را  وافري

و جمع به صرف خريدن اين آثار مشمول اين ماده قرار داد آوري آثار بدلي باستاني دارد

 مجازات نمود؟

ادر جواب اين پرسش به كه اوالً قانونها شايد بتوان توجيهاتي را گذار ين نحو مطرح نمود

و بازدارنده مد نظر داشته كه بتواند از ارتكاب اين جرم را به  بعديائمجرعنوان يك جرم مانع

چه بسا در مثال فوق كلكسيونر مذكور حتي اگر در ابتدا هيچ سوءنيتي نداشته. جلوگيري نمايد

يا بعد از مدتي وسوسه شود كه نمونه،باشد به جاي اصل قلمداد نموده، عرضه كرده  تقلبي را

به نوعي تشويق.به فروش برساند  آنها به ادامهثانياً خريداري نمودن اين آثار از سازندگان آنها

و شايد اگر چنين خريداراني نباشند، بسياري ازجاعلين اين آثار مبادرت فعاليت مجرمانه است

گذار خواسته تا از گسترش چنين معامالتي جلوگيري ثالثاً قانون. چنين اشيايي نكنندبه ساخت 

و فروش اين آثار در حقيقت بر ميراث فرهنگي كشور ضرب كه رواج خريد ه وارد شود چرا
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و سبب القاي مفاهيم مي آورده مي. شودتاريخي جعلي جرم توان براي اينها توجيهاتي است كه

و از انجام اعمال  انگاري اين عمل آورد؛ زيرا فرض ما بر اين است كه قانون گذار حكيم بوده

و عبث اجتناب مي و اال اگر توجيهاتي كه قبالًبيهوده ، نباشدبه آن اشاره شد قابل قبولورزد

-جرمشته باشد پيموده است، چون اگر خريدار هيچ سوءنيتي نداخطا در عمل قانونگذار راه
كه بايد سؤالجداي از اين مباحث. رسدانگاري اين عمل چندان منطقي به نظر نمي  ديگري

 پاسخ داده شود اين است كه منظور از خريداري چيست؟

به اين كهميسؤالدر جواب و ستد، منظو«توان گفت ر از خريداري يا بيع در عرف داد

مي.)1383،292كاتوزيان،(» مال به پول است مگر آنكه خالف آن ثابت شودمبادله رسد كه به نظر

 تقلبي را از طريق نمونه حال اگر مرتكب. منظور از خريداري در اينجا همين معني عرفي است

اس،معاوضه تملك كند ت يا نه؟ اصل تفسير مضيق قوانين آيا داخل در شمول خريداري

كه خريداري را مشمول معاوضه ندانيم، افزون بر اين اصل تفسير به نفع كيفري ايجاب مي كند

به عنوان نمونهي،در اين ارتباط اگر شخص. متهم نيز مقتضي چنين تفسيري است  تقلبي را

به اصطالح حقوقي قبول هبه نمايد باز مشمول اي باشد؛ لكن اينن ماده نميهديه قبول كند يا

كه اگر توجيه جرم انگاري خريدن اين  و بر آن انتقاداتي وارد است چرا مسئله جاي تامل دارد

تن خريداري، هدف قانون آيا صرف جرم دانس، بعدي بدانيمجرائمآثار را جلوگيري از ارتكاب 

ميگذار را تأ كه مال موضوع جرم از طرق ديگر مين به وي منتقل شده كند؟ چه بسا شخصي

به جاي لفظ خريداري لذا معقول. بعدي شودجرائمنيز تحريك به ارتكاب  كه مقنن تر اين بود

كرد تا چنين همانند جرم مداخله در اموال مسروقه از اصطالح تحصيل نمودن استفاده مي

.شداعمالي نيز داخل در شمول ماده مي

جرم-2-2-3  وسيله
به اس وميوسائل خاصي ندارد؛تفاده از عمل خريداري نياز تواند به صورت شفاهي، كتبي

.غيره باشد

جرم-3-2-3  نتيجه
و،تاريخي بسان دو جرم ديگر-جرم خريد نمونه تقلبي اموال فرهنگي  جرم مطلق است

و. نياز به نتيجه خاصي ندارد ساير اجزاي ديگر ركن مادي اين جرم هم شامل موضوع جرم

.د دو جرم قبلي استمرتكب جرم همانن
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 ركن رواني جرم-3-3
سو-براي تحقق جرم خريد نمونه تقلبي آثار فرهنگي به تاريخي از حيث ركن رواني نيازي

و صرف وجود سونيت عام كفايت مي  بنابراين از حيث ركن رواني كافي كند؛نيت خاص نبوده

و اختيار به تقلبي بودن، از روي اراده كه مرتكب با علم از. اين اشياء را خريداري كنداست

.اين جهت اين جرم كامالً شبيه جرم مداخله در اموال مسروقه است

ميمالحظه مي كه ركن رواني اين جرم با دو جرم ديگر مورد بررسي فرق آن. كندشود در

دو جرم وجود سوءنيت خاص شرط تحقق جرم بود ولي براي تحقق اين جرم وجود سوءنيت 

از زمره» تاريخي-خريد نمونه تقلبي آثار فرهنگي«با اين وصف، جرم. خاص شرط نيست

كه از حيث ركن رواني براي تحقق آن وجود سوءنيت خاص شرط نيستجرائم . مطلقي است

از» معرفي، حمل يا نگهداري«و» ساختن«برعكس، دو جرم ديگر يعني جرم  جرائماين آثار

؛ق آنها وجود سوءنيت خاص شرط استمطلقي است كه از حيث ركن رواني براي تحق

اي با داشتن يا نداشتن سوءنيت هيچ مالزمه- ازحيث ركن مادي-بنابراين مطلق بودن جرم

 ممكن.)471، 1386؛ ميرمحمدصادقي،41، 1389پوربافراني،( ندارد،كه از اجزاي ركن رواني است، خاص

و براي تحقق آن سوءنيت خاص الزم باش و» ساختن«د، مثل دو جرم است جرمي مطلق باشد

به سوءنيت» معرفي، حمل يا نگهداري« و نيازي هم و ممكن است جرمي مطلق باشد اين آثار

ها كه لذا اين گفته.»تاريخي-خريد نمونه تقلبي آثار فرهنگي«خاص نداشته باشد مثل جرم 

م) سوءنيت عام( مطلق همين ميزان از سوءنيت جرائمدر« » عنوي استكافي براي تحقق ركن

در«يا)1384،66آقايي نيا،( ميجرائمسوءنيت خاص فقط تواند وجود داشته باشد، چون مقيد

تواند، نمي)1384،113ساريخاني،(» جرم مقيد جرمي است كه تحقق آن منوط به تحقق نتيجه است

. درست باشد

 نتيجه-7
به-آثار فرهنگي ي تاريخي ك ملت همواره نيازمند حمايت عنوان بخشي از هويت تاريخي

در نظام حقوقي ايران. هاي احتمالي در امان باشندقانوني هستند تا از گزند سوءاستفاده

در. اخير تصويب كرده استقانونگذار براي حمايت از اين آثار قوانيني را در طي چند دهه

س566عين حال جاي ماده به جرم انگاري ،»ساختن«ه جرم مكرر قانون مجازات اسالمي كه

نمونه تقلبي آثار فرهنگي تاريخي پرداخته خالي بوده» خريد«و» معرفي، حمل يا نگهداري«

از. است سه جرم مورد اشاره به مطلقجرائماز حيث ركن مادي هر كه براي تحقق آنها نياز اند

اين آثار، صرف» خريد« خاصي نيست ولي از حيث ركن رواني براي تحقق جرم نتيجه

به سوءنيت خاص نيست اما براي تحقق دو جرم ديگر يعني  و نيازي سوءنيت عام كافي است
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در»معرفي، حمل يا نگهداري«و» ساختن« به سوءنيت خاص است كه اين» ساختن«، نياز

و در جرم ديگر،  .»قصد عرضه، قاچاق يا فروش«سوءنيت خاص، قصد اضرار يا تقلب است

كه مقنن سه عنوان مجرما كه ركن رواني آنها با هم متفاوت است ذيل يك ماده قانوني اين نه را

به اين ماده در خصوص جرم سوم مورد. گرد آورده چندان درست نيست اشكال ديگر وارد

ره در مقاله يعني جرم خريد اين اشياء است كه قانونگذار صرف خريد اين اشيا را با آگاهيااش

و طر در. انگاري نكرده استق ديگر تحصيل اين اشياء را جرماز تقلبي بودن آنها جرم دانسته

كه شايد هدف مقنن، پيشتوجيه جرم بهانگاري اين عمل ذكر گرديد عنوان يك بيني اين جرم

و به منظور جلوگيري از ارتكاب  و اگر واقعاً هدف اين امر باشدجرائمجرم مانع ، بعدي بوده

كه به ميجاي لفظ خريداري از اصطالبهتر بود كرد تا اعمالي همچونح تحصيل كردن استفاده

و مي... معاوضه، هبه .شدرا نيز شامل
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