
 

 

  کیفري یی بر بعضی آراء مراجع قضاییها یادداشت

 

  *ممنون مریم

  اي هاي رایانه یع محتویات مبتذل از طریق سامانهبزه توز -الف

  عرضهم تجدیدنظر و دادرسی اعاده تجدیدنظر، بدوي، مرحله آراء مشخصات

  9209970344500313 :بدوي دادنامه شماره

  9/2/1392 :بدوي دادنامه صدور تاریخ

  دادگاه انقالب اسالمی شهر ري 25شعبه  :بدويرسیدگی  مرجع

  920998611000399 :تجدیدنظر دادنامه شماره

  28/3/1392 :تجدیدنظر دادنامه صدور تاریخ

  دادگاه تجدیدنظر استان تهران 27شعبه  :تجدیدنظر رسیدگی مرجع

  940997092510106 :کشور عالی دیوان از صادره دادنامه شماره

  27/11/1392 :دادنامه صدور تاریخ

  کشور عالی دیوان 36 شعبه :دادرسی اعاده  رسیدگی مرجع

  9309970223200841 :عرض تجدیدنظر هم دادنامه شماره

    12/7/1393: عرض دادنامه تجدیدنظر هم صدور تاریخ

 تهران استان تجدیدنظر دادگاه 32 شعبه :عرض تجدیدنظر هم رسیدگی مرجع
   

 وقایع پرونده .1

 و عمـومی  دادسراي از شده صادر 10093008 شماره کیفرخواست موجببه

 متعلق »مبتذل هايعکس عــوزیــت« به است متهم .پ.ع.ط خانم ،شهرري انقالب

 
  .هییقضا قوه پژوهشگاه پژوهشگر و یشناسجرم و يفریک حقوق يدکتر يدانشجو *

maryammamnoun@gmail.com 

  مطالعات آراي قضایی رأي:فصلنامه /  80

 شـماره  دادنامه صدور با ري شهر اسالمی انقالب دادگاه 25 عبهش ؛.ب.س خانم به

 5 مـاده  )ج( بنـد  استناد به را .پ.ع.ط 9/2/1392 مورخ 9209970344500313

 دارنـد  غیرمجـاز  الیتفع بصري و سمعی امور در که اشخاصی مجازات نحوه قانون

 سـال  سـه  و تعزیـري  شـالق  ضـربه  پنجـاه  ،حـبس  سـال  یک به ،)1386 مصوب(

 از علیه محکوم تجدیدنظرخواهی متعاقب .نمود محکوم اجتماعی حقوق از محرومیت

 شماره دادنامه در تهران استان تجدیدنظر دادگاه 27 شعبه بدوي، محکومیت حکم

 به را حبس سال یک تخفیف، عمالا با 28/3/1392 مورخ 920998611000399

 اجتمـاعی  محرومیـت  از را متهم و تبدیل نقدي جزاي ریال میلیون پنجاه پرداخت

 اعـاده  درخواسـت  پیـرو . نمـود  تعلیـق  سال سه مدت به را شالق مجازات و معاف

 شــماره  دادنامــه صــدور بــا کشــور عــالی دیــوان علیهــا،محکــوم دادرســی

 بزه میان تناسب عدم بر اشاره ضمن 27/11/1392 مورخ 9209970213510106

 دادرسـی  آیـین  قـانون  272 مـاده  6 بنـد  اسـتناد  بـه  شـده تعیین کیفر و ارتکابی

 اعـاده  درخواسـت  پـذیرش  بـا  1378 کیفري امور در انقالب و عمومی هاي دادگاه

 32 شـعبه  .نمـود  ارجـاع  تجدیـدنظر  دادگاه عرض هم شعبه به را پرونده ،دادرسی

 9309970223200841 شـماره  دادنامـه  صدور با تهران استان تجدیدنظر دادگاه

 منطبـق  را متهم ارتکابی بزه ،کشور عالیدیوان نظر دــتأیی با 12/7/1393 ورخــم

 بـا  منطبـق  »اي رایانه هاي سامانه طریق از مجرمانه محتویات وزیعــت« وانــعن بر

 بیسـت  پرداخت به را وي و دانست) 1388 مصوب( اي رایانه جرایم قانون 14 ماده

  .نمود محکوم نقدي جزاي ریال میلیون

  

  رأيمتن 

 دادرسی اعاده بر مبنی. م فرزند .ع. ط خانم درخواست با ارتباط در

 دادگـاه  27 شـعبه  28/3/92 مـورخ  0399 شـماره  قطعـی  دادنامـه  بـه  نسبت

 دادنامـه  بـه  نسبت تجدیدنظر رسیدگی مقام در که تهران استان تجدیدنظر

 صـادر  تهـران  اسـالمی  انقـالب  دادگاه 25 شعبه 9/2/92 مورخ 0313 شماره

 هـاي  عکس توزیع اتهام موردرد نامبرده اخیر دادنامه موجببه و است شده

 شـالق  ضـربه  پنجـاه  تحمـل  و تعزیـري  حـبس  سـال  یـک  تحمل به مبتذل

 شـده  محکـوم  سـال  سـه  مـدت  به اجتماعی حقوق از محرومیت و تعزیري

DOI: http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2016.23584
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 جهـات  اعمـال  بـا  مربوطـه  دادگـاه  27 شعبه تجدیدنظر مرحله در که است

 مجـازات  و تبـدیل  ،نقـدي  جـزاي  پرداخـت  به را حبس سال یک تخفیف

 نمـوده  تعلیـق  را شـالق  مجـازات  و معـاف  را اجتماعی حقوق از محرومیت

 از دادرسـی  اعـاده  واسـت درخ با متقاضی دادنامه قطعیت متعاقب که است

 عـالی  دیـوان  36 شـعبه  که شده مجدد رسیدگی خواستار کشورعالی دیوان

 عنـوان  کـه  - اسـتدالل  ایـن  با 27/11/92 مورخ 01060 دادنامه طی کشور

 بـوده  آن هـاي تبصره و ايرایانه جرایم قانون 742 ماده مصادیق از اتهامی

 بصـري  و سـمعی  امـور  در کـه  اشخاصی مجازات نحوه قانون با ارتباطی و

 272 مـاده  از 6 بند با منطبق را موضوع - نداشته نمایندمی غیرمجاز فعالیت

 جهـت  پرونـده  ستدرخوا پذیرش با و دانسته کیفري دادرسی آیین قانون

 ارسـال  ،تهران استان تجدیدنظر هاي دادگاه به عرضهم شعبه در رسیدگی

 اسـتماع  و مقـرر  وقـت  تعیـین  با دادگاه. است شده ارجاع دادگاه این به و

 قـانون  742 مـاده  برابـر  کـه  استدالل این با مجموع در - طرفین اظهارات

 فصـل  و عمـومی  اخـالق  و عفـت  علیه جرایم چهارم فصل اسالمی مجازات

 محتویـات  یـع توز - آن یـک  تبصـره  و) 5/3/88الحـاقی ( اي رایانـه  جرایم

 مجـازات  و تلقـی  جـرم،  ،مخـابراتی  یا اي رایانه هايسامانه طریق از مبتذل

 ریـال  میلیـون  پنج از نقدي جزاي یا و حبس سال دو تا روز یک و نود آن

 فعـل  کـه  ؛اسـت  شـده  بینـی پـیش  مجـازات  دو هر یا ریال میلیون چهل تا

 پـذیرش  بـا  لـذا  بـوده  اخیـر  قـانون  بـا  منطبـق  ،متقاضـی  سوي از ارتکابی

 کیفـري  دادرسی آیین قانون 272 ماده به مستنداً دادرسی اعاده درخواست

 مرقـوم  قـانون  276 مـاده  و ،جـرم  با نامتناسب رــکیف تعیین حیث از 6 بند

 پرداخـت  بـه  متقاضـی  محکومیت به حکم الصدورقساب دادنامه نقض ضمن

 اعمـال  با که ،صادر ،دولت صندوق حق در نقدي جزاي ریال میلیون چهل

 انقـالب  و عمـومی  هاي دادگاه تشکیل قانون اصالح قانون 22 ماده 2 تبصره

 .است قطعی رأي این. شودمی داده تقلیل ریال میلیون بیست به فوق مبلغ

  نقد و بررسی .2

  با بررسی و تدقیق در محتویات این پرونده موارد زیر حائز اهمیت بسیار است:

 در نظر مورد اتهامات به رسیدگی ضمن بدوي محترم دادگاه )الف

 عکس یا فیلم مخفیانه تهیه« مجرمانه عنوان با را متهم ارتکابی عمل ،کیفرخواست

  مطالعات آراي قضایی رأي:فصلنامه /  82

 5 ماده )ج( بند موجببه را متهم و ،منطبق »آن توزیع یا تکثیر و دیگران از مبتذل

 دارند غیرمجاز فعالیت بصري و سمعی امور در که اشخاصی مجازات نحوه قانون

 و اجتماعی حقوق از محرومیت سال سه حبس، سال یک تحمل به) 1386 مصوب(

 قانون عنوان گرفتن نظر در با آنکه حال .نمود محکوم تعزیري شالق ضربه پنجاه

 تفسیر طوراین توان می »بصري و سمعی امور در غیرمجاز فعالیت« باب در مذکور

 افرادي درخصوص »فعالیت« واژه بر قانونگذار تأکید با قانون این اختصاص که نمود

 مستمر شغلی فعالیت و حرفه عنوان به را مبتذل هاي عکس توزیع و تهیه که است

  . باشدنمی مذکور قانون مشمول رفتار این ،ارتکاب بار یک صرف و اندداده قرار خود

 ضمن ،تجدیدنظر محترم دادگاه ،الذکر فوق دادنامه از تجدیدنظرخواهی با )ب

اسـت  ننموده اياشاره خود رأي در آن جهات به  البته که مجازات تخفیف عمالا، 

 را تعزیري شالق و ،اعالم ،ثراألملغی را شدهگرفته نظر در جتماعیا هايمحرومیت

 جـزاي  ریال میلیون 50 پرداخت به ،مرتکب نهایتاً و نمود تعلیق سال سه مدت به

 اسـتدالل  تجدیدنظر محترم دادگاه رسد می نظر به ترتیب بدین .شد محکوم نقدي

  .است داده قرار پذیرش مورد را مجرمانه عنوان تطبیق در بدوي دادگاه

کشور بـا تطبیـق عمـل     عالی دیوان ،در جریان درخواست اعاده دادرسی )پ

قانون مجازات اسالمی در بـاب جـرایم علیـه عفـت و      742ارتکابی مرتکب با ماده 

) که مجـازات قـانونی   1388مصوب  اي رایانهقانون جرایم  14اخالق عمومی (ماده 

روز تا دو سـال   یک آن، جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا حبس از نود و

ضمن احراز عـدم تناسـب میـان جـرم ارتکـابی و مجـازات       باشد  و یا هر دو آن می

عمـومی   هاي دادگاهقانون آیین دادرسی  272ماده  )ج(به استناد بند  ،تعیین شده

بـا پـذیرش درخواسـت اعـاده دادرسـی       ،1378و انقالب در امور کیفـري مصـوب   

  ارجاع داد. عرض همموضوع را به دادگاه تجدیدنظر 

 ،قانونی مقررات گرفتن نظر در با و درستی به عرض هم تجدیدنظر دادگاه )ت

 توزیع« مجرمانه عنوان با ارتکابی رفتار شمول بر مبنی - کشور عالی دیوان استدالل

 اي رایانـه  جـرایم  قـانون  14 مـاده  بـا  منطبـق  »رایانه طریق از مستهجن محتویات

 بـه  نگاهی در .پرداخت حکم صدور به اساس همان بر و تأیید را -) 1388 مصوب(
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 محتویـات  توزیـع  جهـت  رفتـه  ارکهب وسیله که گردد می مالحظه الذکر فوق عنوان

 تـوان  مـی  خـوبی  بـه  ،تأکید این با که است اینترنتی هايشبکه و رایانه ،مستهجن

 معد جهت به یــدادرس اعاده پذیرش بر مبنی را کشور عالی دیوان شایسته تصمیم

 از مبتـذل  محتویات توزیع بر ،ماده این در .ودــنم دیرــتق مجازات و جرم تناسب

 ایـن  شمول وصف این با و است شده تأکید مخابراتی یا اي رایانه هاي سامانه طریق

  .است مشهود خوبی به جرم مرتکب ارتکابی عمل بر ماده

عالوه بر آنچه گفته شد با در نظر گرفتن هـر یـک از عنـاوین مجرمانـه      )ث

بحث صالحیت مرجع رسیدگی از اهمیت بسزایی برخوردار است بـدین   ،الذکر فوق

قـانون نحـوه    11طبق ماده  »تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل«ترتیب که جرم 

دارنـد (مصـوب    غیرمجـاز مجازات اشخاصی که در امور سـمعی و بصـري فعالیـت    

در صـورت   آنکـه حـال   باشـد  میانقالب  هاي دادگاهدر صالحیت رسیدگی  )1386

بر استفاده از  تأکید) با 1388(مصوب  اي رایانهقانون جرایم  4تطبیق عمل با ماده 

دادگـاه عمـومی    ،صـالح  کننـده  رسـیدگی مرجـع   ،اینترنتی و مخابراتی هاي سامانه

داراي ار محتویات مبتـذل را آثـ   ،این ماده 1قانونگذار در ذیل تبصره  جزایی است.

براي توزیع میـان کمتـر از ده نفـر     2و در تبصره  شمرد صحنه و صور قبیحه برمی

وصیف ـــ میلیون ریال در نظر گرفته است با این ت 5جزاي نقدي بین یک تا  صرفاً

دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تعیین دو  عرض همصادره از شعبه  رأي رسد میبه نظر 

  تر است.میلیون ریال جزاي نقدي مناسب و به عدالت نزدیک

  گیرينتیجه. 3

صحنه و صـور   ارايتوزیع و انتشار محتویات مستهجن که شامل آثار د ،تهیه

اینترنتی و مخابراتی صـورت گیـرد بـا     هاي سامانههرگاه از طریق  ،باشد میقبیحه 

تطبیـق و رسـیدگی بـه آن در صـالحیت      اي رایانهمقررات موجود در قانون جرایم 

عمومی جزایی است و چنانچه رفتار ارتکابی مرتکب بـدون اسـتفاده از    هاي دادگاه

اشد رسـیدگی  ـــ راز بــقابل اح ،اي مستمر حرفه مذکور و به عنوان فعالیت وسایل

  انقالب است. هاي دادگاهبه آن در صالحیت 
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  جعل، استفاده از سند مجعول و کالهبرداري -ب

  و تجدیدنظر بدوي رأيمشخصات 

  9009980283900342 :پرونده شماره

  9309972180901093 :بدوي دادنامه شماره

  24/9/1393 :بدوي دادنامه تاریخ

  .ج.ر.ي :شاکی

  .د.ب :متهم

  استفاده از سند مجعول و کالهبرداري جعل، :اتهام

  دادگاه عمومی جزایی تهران 1169شعبه  :بدوي رسیدگی مرجع

  9309970221901760 :تجدیدنظر دادنامه شماره

  17/12/1393 :تجدیدنظر دادنامه تاریخ

  دادگاه تجدیدنظر استان تهران 19شعبه  :تجدیدنظر رسیدگی مرجع
  

  وقایع پرونده .1

 دادسراي از شده صادر 6/7/1393-90001062شماره کیفرخواست موجببه

 از اسـتفاده  جعـل،  ارتکـاب  بـه  اسـت  متهم .ب.د ،تهران 5 ناحیه انقالب و عمومی

 موجـب بـه  تهـران  جزایی عمومی دادگاه 1691 شعبه ؛کالهبرداري و مجعول سند

 کـه  اسـتدالل  ایـن  بـا  24/9/1393 مورخ 9309972180901093 شماره دادنامه

 تعـدد  مصـداق  را عمـل  ،است کالهبرداري بزه مقدمه ،مجعول سند از استفاده بزه

 قـانون  533 مـاده  اسـتناد  بـه  جعـل  ارتکـاب  جهت به را مرتکب و دانسته معنوي

 جهـت  بـه  و تعزیـري  حـبس  سـال  سـه  تحمل به 1375 مصوب اسالمی مجازات

 تشـدید  قـانون  1 مـاده  اسـتناد  بـه  مجعول سند از استفاده با کالهبرداري ارتکاب

 هفـت  تحمـل  بـه  1367 مصوب کالهبرداري و ارتشاء اختالس، مرتکبین مجازات

 نقدي جزاي تومان هزار هفتصد و میلیون ده و مال عین رد و تعزیري حبس سال

 استان تجدیدنظر دادگاه 19 شعبه تأیید مورد عیناً بدوي رأي .است نموده محکوم

  .گرفت قرار تهران
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  دادگاه بدوي رأيمتن 

 بـر  مبنـی  .ص. م وکالت با .الف فرزند. ب. د آقاي اتهام درخصوص

 موضـوع  غیـر  مال انتقال و آن از استفاده و امضاء و رسمی نامه وکالت جعل

 تنظیم با متهم که شرح این به. م. ح.م وکالت با. الف فرزند .ي. ر. ج شکایت

 نامه مبایعه ذیل شاکی امضاء جعل و. ش.ز.ت. ح آقاي و شاکی بین نامهمبایعه

 مـدارك  ارائه با ریدارــخ به ملک انتقال رسمی نامه وکالت تنظیم النهایه و

 به توجه با که نمایدمی. ش.ز.ت. ح به ملک انتقال به تمبادر جعلی هویتی

 امضـاء  وجود و .ب.ش آقاي اظهارات و دادگستري رسمی کارشناس نظریه

 بـر  مبنـی  مـتهم  دفـاع  نبودن موجه و شاهد عنوان تحت قرارداد ذیل متهم

 نـدارد  ملـک  انتقـال  از اطالعی و است نموده امضاء سفید را کاغذي اینکه

. ب.ش آقـاي  ملـک  خریدار اظهارات زیرا ،بوده غیرموجه دفاع این ولیکن

 اینکـه  به مضافاً دارد الذکرفوق جرایم در متهم محوریت بر داللت راحتیبه

 دسترسـی  امکـان  و بـوده  برقرار دور گرچه خویشاوندي رابطه ،طرفین بین

 منضـم  مطلعـین  اظهـارات  همچنـین  نیسـت  عقل از دور ،سند اصل به متهم

 .دارد انتسابی اتهامات احراز به قاضی علم حصول و یقین بر مزید نیز پرونده

 یـک  مـاده  و اسـالمی  مجازات قانون 19 و 533 ماده به مستنداً دادگاه فلذا

 از اسـتفاده  اینکه به توجه با و غیر مال انتقال مرتکبین مجازات تشدید قانون

 اتهام مجازات و بوده معنوي تعدد مصادیق از غیر مال انتقال و مجعول سند

وکالـت  جعل و امضاء جعل لحاظ به را نامبرده گردد می تعیین اشد انتسابی

 لحاظ به و حبس سال سه تحمل به مجعول هویتی اوراق ارائه با رسمی نامه

 میلیـون  ده مبلغ نمودن مسترد و حبس سال هفت تحمل به نیز کالهبرداري

 همچنـین  و دولـت  صـندوق  به نقدي جزاي عنوان به تومان هزار هفتصد و

 مسـترد  کـه  است بدیهی. نمایدمی محکوم بدوي شاکی ملک نمودن ردمست

 ثبتی تحویل لیکنو احکام، ياجرا وظایف از ملک فیزیکی تحویل و نمودن

 فعلـی  سـند  ابطـال  و دادخواسـت  تقـدیم  بـر  متوقـف  سند انتقال معناي به

 تجدیدنظرخواهی قابل ،ابالغ از پس روز بیست ظرف صادره رأي. باشد می

  . باشد می تهران استان نظرتجدید محاکم در

  تجدیدنظردادگاه  رأيمتن 

. د آقـاي  از وکالـت  به. ص. الف خانم تجدیدنظرخواهی درخصوص

 1169 شـعبه  از صـادره  24/9/93 مـورخ  1093 شـماره  دادنامـه  به نسبت. ب
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 محکومیــت بــر حکــم صــدور بــر مبنــی تهــران جزایــی عمــومی دادگــاه

 اتهام به و تعزیري حبس سال سه تحمل به سند جعل اتهام به تجدیدنظرخواه

 سال 7 تحمل به نیز مجعول سند از استفاده با) غیر مال انتقال( کالهبرداري

 بـا  اسـت  بـوده  درجــمن رحــش به نقدي جزاي و مال رد و تعزیري حبس

 الیحه مفاد و پرونده محتویات به توجه با اصداري دادنامه مدلول به وجهــت

 دالیـل  و پرونـده  مندرجات و اوراق حسب اینکه به نظر تجدیدنظرخواهی

 و نقـض  وجباتــم که ريــثؤــم و موجه اعتراض و ایراد رأي در منعکس

 حیـث  از و نشده اقامه و ابراز نماید ایجاب را عنهمعترض دادنامه اعتباريبی

 اشـکال  دــفاق ،مستندات به توجه و استنباط مبانی و قانونی تشریفات رعایت

 آیـین  قـانون  257 مـاده  )الـف ( بنـد  اسـتناد  بـه  اعتراض رد با لذا ،باشدمی

 دادنامه ،1378 مصوب کیفري امور در انقالب و عمومی هايدادگاه دادرسی

  .است قطعی صادره رأي .گرددمی تأیید تجدیدنظرخواسته

  نقد و بررسی  .2

بحـث چگـونگی تعیـین     رسـد  مـی آنچه در این پرونده حائز اهمیت به نظـر  

ول و توجـه  ــده از سند مجعاــل و استفــریق جعــمجازات بزه کالهبرداري از ط

هاي تعدد جرم اسـت. بـدین ترتیـب دادگـاه محتـرم در مقـام تعیـین         به شاخصه

که به جهـت ارتکـاب   طوري، قائل به تفکیک گشته بهمجازات میان جرایم موصوف

و  1375قـانون مجـازات اسـالمی     533مجازات جداگانه به استناد ماده  بزه جعل،

وي ـــ دد معنــاب تعــاستفاده از سند مجعول و کالهبرداري از ببراي ارتکاب بزه 

قـانون تشـدید مجـازات     1قائل به تعیین مجازات اشـد بـر مبنـاي مـاده      ،رمــج

  و کالهبرداري شده است. ءارتشا مرتکبین اختالس،

 بـه  دـــ مقی مـــ رایــج رهــزم در کالهبرداري جرم که آنجا از است ذکر به الزم

 مـال  بـردن « یعنـی  مجرمانـه  نتیجـه  حصـول  آن، تحقـق  شرط واقعبه که است نتیجه

 ببـرد  را دیگـري  مـال  ،مجعـول  سـند  از استفاده با کسی هرگاه بنابراین .است »دیگري

 جـرم  ارتکـاب  مبـین  ،وي ارتکـابی  افعـال  کـار،  نتیجـه  یـافتن  تحقـق  فـرض  در یعنی

 تعـدد  مصـداق  »مجعول سند از استفاده« دیگر مجرمانه عنوان با که است کالهبرداري

 مـورد  بـدوي  محتـرم  دادگـاه  از صادره دادنامه در مهم این که بود خواهد جرم معنوي

  .است گردیده ابرام درستی به نیز تجدیدنظر محترم دادگاه در و گرفته قرار لحاظ



  87/  کیفري آراء مراجع قضاییی بر بعضی های  یادداشت

از سویی دیگر باید به این نکته توجه داشت که چنانچه شخصی بـا اسـتفاده   

از سند مجعول در مرحله شروع به کالهبرداري متوقف گردد به دو مجازات شروع 

 2. این امـر در  تبصـره   گردد میبه کالهبرداري و استفاده از سند مجعول محکوم 

و کالهبـرداري مصـوب    ءارتشـا  قانون تشدید مجازات مـرتکبین اخـتالس،   1ماده 

در صـورتی کـه نفـس عمـل     « :قرار گرفتـه اسـت   تأکیدبدین ترتیب مورد  1367

 .»شـود  مـی کننده به مجازات آن جرم نیز محکـوم   شروع شده نیز جرم باشد،انجام

اگرچه فرض مطروحه نیز مصداق بارز تعدد معنوي جـرم اسـت امـا قانونگـذار بـا      

قائل بـه جمـع میـان     دست جرایم،مرتکبین اینشدید مجازات نسبت به رویکرد ت

بـا ایـن    مجازات شروع بـه کالهبـرداري و اسـتفاده از سـند مجعـول شـده اسـت.       

نافی تعدد معنوي جرایم مذکور نیست  ،در چنین حالتی ها مجازاتجمع  ،توصیف

  بلکه حالتی استثنایی با رویکردي سختگیرانه نسبت به این جرایم است.

 ارتکـاب  بـودن  مقـدم  بـر  قانونگذار تأکید به توجه با گفت توان می نهایتدر

 جـرم  مـادي  عنصـر  بـودن  مرکـب  بـه  توجـه  بـا  و مـال  بردن بر متقلبانه عملیات

 رفتارهـاي  چنـین  ارتکـاب  ويبـد  محتـرم  دادگـاه  که بود ترمناسب ،کالهبرداري

 کالهبـرداري  جرم مقدمه نه را مجعول سند از استفاده و جعل قبیل از ايمجرمانه

 آن ارتکاب ضرورت در که دانستمی جرم این اجرایی و مادي عملیات از یجزئ بلکه

 الزم شرط عنوان به »دیگري مال بردن« دیگر یسوی از ،ندارد وجود تردیدي هیچ

 در روي همـین  بـه  ،گرفته قرار قانونگذار مدنظر کالهبرداري تام جرم تحقق براي

 بـه  نیـل  لحاظ با »جرم به شروع« از آن تفکیک و تام مجرمانه اوینعن کارگیري هب

  .نمود تدقیق پیش از بیش باید ،قانونی متناسب مجازات تعیین و مجرمانه نتیجه
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  گیري. نتیجه3

در صورت ارتکاب جـرایم جعـل و کالهبـرداري از طریـق اسـتفاده از سـند       

بـا توجـه بـه عناصـر      رسد میبه نظر  ،مجعول با لحاظ قوانین مربوط به تعدد جرم

 ،ارتکابی جرم جعل و سپس اسـتفاده از سـند مجعـول بـراي بـردن مـال دیگـري       

چنانچه نتیجه مورد نظر محقق گردد مرتکب عالوه بر مجازات جعل، بـه مجـازات   

که در تعدد معنوي بـا جـرم اسـتفاده از     ،اشدجرم کالهبرداري به عنوان مجازات 

و در عین حال چنانچـه نتیجـه جـرم     گردد میمحکوم  ،گیرد میسند مجعول قرار 

تحقق نیافته باشد مجازات مرتکـب بـا لحـاظ مجـازات جـرم       »بردن مال دیگري«

شروع به کالهبرداري در جمع با مجازات استفاده از سـند مجعـول در نظـر     جعل،

  گرفته خواهد شد.


