
 

  

  یا عدم شمول تبصره یکحکم  شمولزارش نشست نقد رأي: گ

تالس و ـتشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اخماده یک قانون 

  نسبت به جرایم در حکم کالهبرداري کالهبرداري

  )هاي تجدیدنظر استان تهران نقد رأي دادگاه(

  

  *ینجف درضایحمتنظیم: 

 خیستان تهران در تارا نظر دیتجد يها دادگاه يرأجلسه نقد  نیهجدهم

جلسه  يآن دادگاه برگزار شد. در ابتدا تیدر سالن وال 1394 ورماهیشهر 24

ـ  سیرئ ییمعاون قضا ،یاهوارک يآقا  يهـا  دادگـاه سرپرسـت   نیکل و جانش

موضـوع مـورد نقـد و    « :پرداخت خصوص نیبه طرح بحث در ا - نظر دیتجد

ارتشاء، اختالس و  نیبمجازات مرتک دیقانون تشد کیماده  کیتبصره  یبررس

 موجب : دادگاه بهاز قضات معتقدند که یاست. بعض 1367مصوب  يکالهبردار

کمتر از حداقل  به تواند یمذکور آمده، نم هکه در تبصر فیتخف ياعطا تیمحدود

تبصره «مذکور در  تیمحدود نیسال حبس) حکم دهد و ا کی( یمجازات قانون

 »يارتشاء، اختالس و کالهبردار نیکبمجازات مرت دیقانون تشد کیماده  کی

ها را در  که قانونگذار مجازات آن یمیاست و جرا يناظر به جرم کالهبردار صرفاً

قـانون ثبـت، از    117و مـاده   ریدانسته، مانند انتقال مال غ يحکم کالهبردار

معتقدند که  گرید یمذکور در تبصره خارج هستند. در مقابل، بعض تیمحدود

آثار و توابع و  ههم دیبا شوند، یاعالم م يکور در حکم کالهبردارمذ میجرا یوقت

لـذا   ،ابـد ی يتسـر  زیها ن وجود دارد به آن يجرم کالهبردار يکه برا یلواحق

  .»شود یموضوع مذکور به بحث و تبادل نظر گذاشته م

  
  لمی پژوهشگاه قوه قضاییه.هاي ع ژوهشگر و عضو دفتر ارتباطات و همکاريپ *
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  :ها دادگاهآراي 

    9209970224100489 :ییشماره دادنامه نها

   25/4/1392 مورخ:
  

  يبدو گاهداد يرأ

اهل ... ساکن تهران  1336اتهام آقاي ح.و. فرزند س. متولد  درخصوص

و  یمقید به قرار کفالت دایر بر فروش مال غیر خط تلفن ... با توجه به شکایت شاک

 5شده و نظر به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه تحقیقات انـجام

غ.ظ. از متهم و  يه وکالت آقاتهران با عنایت ب 12ناحیه  يبازپرسی دادسرا

و متهم در جلسه دادگاه و با مداقه در  یو مالحظه اظهارات شاک ياظهارات و

نسبت به خط تلفن  یشاک يمطروحه از سو يو تاریخ دعاو یموضوع اتهام

و اعتراض متهم  یحل اختالف و حکم صادره و واخواه ياالشعار و در شورا فوق

رغم علم و اطالع متهم نسبت به موضوع شکایت و علی اینکهنسبت به آن موضوع و 

به نام ع.ع.  یخط مذکور برابر جوابیه استعالم از مخابرات به شخص یشاک يدعو

و 8/3/91متهم  یو تاریخ واخواه ،اعالم 22/7/91منتقل گردیده که تاریخ آن 

 یبوده که جملگ 3/11/90 یشاک يبوده که اصل دعو 25/5/91یتجدیدنظرخواه

 یلذا با احراز اتهام انتساب ،دــده یــرا غیرموجه نشان م يمتهم و وکیل و دفاعیات

به استناد ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات 

متهم موصوف را به یک سال حبس و  يمرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبردار

محکوم که در  یآن به شاکو رد  يمعادل مال کالهبردار ينقد يپرداخت جزا

صادره  يرأحین اجرا میزان مبلغ جریمه با استعالم از مخابرات معین خواهد شد. 

  .باشد یروز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر م 20وفق مقررات ظرف 

صدوقی ـ تهران عمومی دادگاه 1015 شعبه رئیس  

  دنظریتجد دادگاه يرأ

 از .ب.الف يآقا طرفیت به. و.ح يآقا از وکالت به. ظ.غ يآقا پرونده این در

ـ  یدادگاه عموم 1015شعبه  92/3/5مورخه  500228 شماره دادنامه تهـران در   یجزای

ـ   یتجدیدنظرخواه ،یمهلت مقرر قانون  ،موجـب دادنامـه مـذکور   هنموده است کـه ب

در دادنامه به تحمل یک  يتجدیدنظرخواه به اتهام فروش مال غیر حسب مواد استناد
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 یو رد آن بـه شـاک   يمعـادل مـال کالهبـردار    ينقد يداخت جزاسال حبس و پر

 يقطعی از شورا يرأمحکوم شده است. اینک با توجه به محتویات پرونده و مالحظه 

شـوراي حـل اخـتالف     يرأحل اختالف و اینکه تجدیدنظرخواه با علم و اطـالع از  

ز اسـت و  محـر  يو يکـار کارت به غیر نموده اسـت، بـزه  به انتقال خط سیممبادرت 

به ارکـان آن   یکه خلل -  تجدیدنظرخواه يموصوف از سو يرأبه  یاعتراض موجه

لذا دادگاه ضمن رد اعتـراض تجدیـدنظرخواه بـا     ،عمل نیامده استهب -  وارد نماید

در حکـم   میجـرا و اینکـه جـرم فـروش مـال غیـر از       يتوجه به میـزان کالهبـردار  

 باشد یده یک قانون تشدید مجازات نممشمول تبصره یک ما طبعاًبوده و  يکالهبردار

 22و تجدیدنظرخواه را مستحق تخفیف مجازات دانسته و به تجویز تبصره دو از مـاده  

قـانون مجـازات    11و انقـالب بـا رعایـت مـاده      یعموم يها دادگاهاز قانون تشکیل 

بـه مبلـغ یـک میلیـون ریـال و       ينقد يمجازات حبس را به جزا 92اسالمی مصوب 

 )الـف (را نیز به مبلغ یک میلیون ریال تخفیف داده و درنهایت وفق بند  ينقد يجزا

نماید، این یم دییتأنیز دادنامه تجدیدنظرخواسته را  یدادرس نییآقانون  257از ماده 

  است. یقطع يرأ

  دادگاه مستشار ـ تهران استان تجدیدنظر دادگاه 41 شعبه رئیس

قاسمی ابوالحسن سید ـ قنبري عبدالعلی  

  رأيرات حضار در جلسه نقد نظ

  تهران استان دنظریتجد دادگاه 41 شعبه سیرئآقاي عبدالعلی قنبري، 

 کالهبـرداري،  و اخـتالس  ارتشاء، مرتکبین مجازات تشدید قانون 1 ماده موضوع

 همـه  بـا  را جرم این ،1  ماده و است جرم یک عنوان کالهبرداري. است »کالهبرداري«

 اجـزاي  کـه  شـود  مـی  محقـق  وقتـی  کالهبـرداري  جرم. تاس کرده تبیین آن یاتجزئ

 آن بـر  کالهبـرداري  عنـوان  اطـالق  واالّ دباشـ  شده محقق ،جرم ماهیت دهنده تشکیل

  .  نیست واقعی اطالق مورد،

 مجـازات،  نظر از نموده، محسوب مستقلی جرم را غیر مال انتقال جرم ،قانونگذار

 یـا  »الحاق« مانند تعابیري از و داشته يا ویژه توجه نیز مجازات ترکیبات و مجازات نوع

 و کالهبـرداري  حکم در ،غیر مال انتقال است داشته عنوان و نموده استفاده »درحکم«

 ازنـه   و دانسـته  کالهبـرداري  بـه  »شـبیه « را آن یعنـی  اسـت؛  کالهبـرداري  به ملحق

  .  نیست مصداق معناي به اینجا در »الحاق« ،دیگر عبارت به .آن مصادیق
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امري به امـري دیگـر ملحـق شـده و در حکـم آن دانسـته        یفقهکتب  ردگاهی 

 آثـار  و آداب ههمـ  که نیست نمازي اما دانند، می نماز را میت نمازشود؛ براي مثال،  می

 ،میـت  نماز شودمی گفته وقتی ،بنابراین. نیست شرط آن در طهارت و باشد دارا را نماز

  .باشد داشته را واقعی صالة بر مترتب ائلمس و آثار همۀ که نیست امعنبدان  است نماز

 مصـادیق  از ،غیـر  مـال  انتقـال یـان کنـد کـه    ب صـراحت بـه  توانست می قانونگذار

 قـدر  بـه  بایـد  مـواردي  چنین در. ه استنبرد کاربه را تعبیر این ولی است کالهبرداري

 مجـازات  که است اینمالك الحاق  متیقن قدر و کرد اکتفا الحاق و حکم مالك متیقن

 گرفتـه  نظـر  در نیز اینجا در -کرده  تعیین کالهبرداري جرم براي قانون که - يشدید

 اعمـال  محـدودیت  ماننـد  کالهبـرداري  بـر  ناظر مقررات و قواعد یتمام اینکه نه شود،

  .نمود اعمال بتوان نیز را زمان مرور شمول عدم و تعلیق اعطاي ممنوعیت یا تخفیف

  تهران استان نظر دیدتج دادگاه مستشارآقاي رمضانی، 

  :دارد وجود نظر دو باره این در

 مشـمول  را تشـدید  قـانون  1 مـاده  یک تبصره در مذکور ممنوعیت نظر، یک )1

 کالهبـرداري  مـال  مقـدار  هرچنـد  صورت  این در. داند می کالهبرداري حکم در جرایم

) پیشینهوءس فقدان یا شاکی گذشت مانند( دالیلی به مرتکب یا باشد ناچیز بسیار شده

 یک به حکم که است مکلف قاضی حال این با باشد، داشته را مجازات تخفیف استحقاق

 برائـت  بـه  موجـود،  حقیقـت  و پرونـده  مستندات برخالف اینکه مگر بدهد، حبس سال

  .نیست درست) حکم این( که بدهد حکم متهم

 باشـد  اي گونـه  بـه  یجزایـ  قوانین از قضایی تفسیر و قانونی مواد از استنباط است ممکن) 2

ـتهم  استحقاق صورت در تا باز باشد قاضی دست که  حتـی  یـا  آن اعطـاي  امکـان  تخفیـف،  بـه  م

ـی  کـه  باشد داشته وجود مجازات تبدیل  ذارـــ قانونگ نظـر  و انصـاف  و عـدالت  بـا رویکـردي   نچن

 قـانون  1 مـاده  یـک  تبصـره  در مـذکور  ممنوعیـت  دلیـل  چند به و اساس این بر. است تر منطبق

  :دانیم می تخفیف قابل و ندانسته کالهبرداري حکم در جرایم به ناظر را دیدتش

 سـه  حصـول  بـا  دیتشـد  قـانون  1 مـاده  مطابق يکالهبردار جرم يماد رکن  ـ1

 حکــم در میجــرا در کــهیدرحــال شــود؛یمــ محقــق مــاده همــان در مــذکور شــرط

 نیـ ا در جـرم  دهنـده لیتشـک  عناصر پس. است متفاوت هاآن يماد رکن ،يکالهبردار

  .است مختلف مورد دو
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 قـوانین  مضـیق  تفسـیر « جمله از جزا حقوق بر حاکم قضایی اصول استناد به  ـ2

 قـانون  1 مـاده  یـک  تبصـره  در مـذکور  ممنوعیـت  »مـتهم  نفـع  به تفسیر« و »جزایی

  .  نیست اعمال قابل کالهبرداري حکم در جرایم در تشدید،

 آن از مـراد  و شـده  ذکـر  »مرتکب««قانون تشدید واژه  1ماده  یک تبصره در  ـ3

 جـرم  »معـاون « بـه  آن تعمیم فلذا. است کالهبرداري جرم »مباشر« مذکور، هتبصر در

 اسـت  همچنـین  اسـت؛  قضـایی  اصول برخالف و جزا قانون موسع تفسیر کالهبرداري،

  .کالهبرداري حکم در جرایم و کالهبرداري به شروع مورد

ـین  به داريکالهبر حکم در جرایم در قانونگذار که اییجآن  ـ4  و کالهبـرداري  مجـازات  تعی

  .  نیست قانونگذار نظر منظور) تخفیف و تعلیق مانند( مجازات آثار دارد، نظر آن اجراي

 جـرم  مجـازات  بـه  را کالهبـرداري  حکـم  در جـرایم  کیفر ،قانونگذار که زمانی  ـ5

 بـود  نشـده  تصـویب  تشدید قانون 1 ماده یک تبصره ممنوعیت داد، احاله کالهبرداري

 حکـم  در جـرایم  بیـان،  مقـام  در قانونگـذار  شـد،  تصـویب  مـذکور  هتبصـر  کـه  مانیز و

 رکـن  همـان  یعنـی  1 ماده در مذکور موارد ذکر به تنها و کند نمی ذکر را کالهبرداري

  .  کند می اشاره کالهبرداري خاص جرم به مربوط مادي

 فقـط ، )1/9/73 مـورخ  594 هشمار( خصوص این در موجود رویه وحدت رأي  ـ6

 کالهبـرداري  حکـم  در جـرایم  متعـرض  ،دانسـته  گذشت غیرقابل را کالهبرداري جرم

 رویـه  وحـدت  رأي حکـم  مـتهم،  نفـع  به جزایی مقررات تفسیر به توجه با. است نشده

  .نیست جاري کالهبرداري حکم در جرایم به نسبت مذکور

  تهران استان نظر دیتجد دادگاه مستشارآقاي رمضانی، 

 تمـام  صـورت  این در شود، داده احاله دیگر یحکم به فشاوصا با حکم یک وقتی

  . کند می سرایت نیز شده داده احاله مورد به حکم، شرایط و مسائل

 موضـوع  »جـرم  مباشـر « و اسـت  خـارج  مـا  بحث حیطۀ از معاون موضوع اساساً

  .است بررسی

 صـریحاً  جـرم  یـک  قـانونی  مجـازات  کـه  مواردي در حقوقی کل اداره مشورتی نظریه وفق

  :شود می مشاهده تعبیر دو است، شده احاله دیگر جرمی براي مقرر مجازات به و نشده مشخص

 جـرم  فـالن  بـراي  مقـرر  مجـازات  بـه  ،عمـل  فالن مرتکب شده گفته گاهی  ـ1

 فـالن  در مقـرر  مجازات که است این صرفاً مقنن منظور حالت این در. شود می محکوم

  .  است »مجازات« در اشتراك طرح یعنی ؛گردد اجرا و تعیین مرتکب درباره ماده
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 شود، می محسوب کالهبردار غیر ملک ثبت مرتکب :گوید می قانونگذار وقتی  ـ2

 صورت این در. کند می معرفی کالهبرداري مصادیق از را غیر ملک ثبت ارتکاب درواقع

 کـه  مـوردي  با توان نمی را این و شود مترتب مذکور جرم به کالهبرداري آثار تمام باید

  .دانست یکسان شود، می محکوم کالهبرداري مجازات به یدگو می

 و مخـتلس  ایـ  کالهبـردار ) ریـ غ مـال  انتقال جرم( عمل نیا مرتکب نکهیا جهینت

 کالهبـردار  مجـرم  کنـد، یمـ  اشـاره  1 ماده در طورکههمان و شودیم محسوب امثالهم

 انحاء از ينحو به است ریغ مال نکهیا به علم با را ریغ مال که هرکس«: شودیم محسوب

  . »است محسوب کالهبردار کند، منتقل يگرید به یقانون مجوز بدون منفعتاً ای ناًیع

 در تـوان  نمی و شود می شامل را کالهبرداري احکام تمام غیر مال انتقال بنابراین

  .کرد تبدیل نقدي جزاي به را مجازات یا شد قائل تخفیف آن

  تهران استان نظر دیتجد ادگاهد 39 شعبه سیرئآقاي شفیعی خورشیدي، 

 تلقـی  کالهبـرداري  حکـم  در را غیـر  مال انتقال که شده مشاهده متعددي آراي

 اگر. اند نکرده اعمال را تشدید قانون 1 ماده یک تبصره در مذکور ممنوعیت فلذا .اند کرده

 رـایـس و رـغی  مال انتقال بر را کالهبرداري مجازات تبعات و آثار جدید قانونگذار بود بنا

. ا.م.ق 109 هماد و 36 هماد تبصره در ستیبای دهد، تسري کالهبرداري حکم در واردــم

 1392 اسالمی مجازات قانون در جدید قانونگذار کهدرحالی ؛کرد می بیان 1392 مصوب

  . است نکرده بیان آثار و غیر مال انتقال موضوع از ذکري اصالً

 کرده تعریف اقتصادي جرایم مصادیق از را يکالهبردار ،109 ماده در قانونگذار

   .نیست اقتصادي جرم کالهبرداري کهآن  حال

  تهران استان نظر دیتجد دادگاه مستشارآقاي حمید رضا زجاجی، 

 بـر  آن هـاي  محـدودیت  و تشـدید  قـانون . کـرد  تفسیر مضیق نحو به باید را جزایی قوانین

 از تعریفـی  اصـالً  تشدید قانون 1 ماده در قانونگذار. بود نخواهد صادق کالهبرداري حکم در موارد

ـیل «: کـه  اند کرده تعریف گونه این را آن حقوقدانان بلکه ،است نکرده ارائه کالهبرداري  مـال  تحص

 و مقایسـه  ،کالهبـرداري  مـوارد  سـایر  به نسبت را آن باید بنابراین. »متقلبانه وسیلهبه توسل با غیر

  :داشت خواهند حالت سه قانونگذار تعریف طبق جرایم رد،مو این در. کرد تحلیل و تجزیه

 صـراحتاً  قانونگـذار  و گیرد می تعلق ها آن به کالهبرداري عنوان که جرایمی) الف

 معرفـی  غیـر،  مـال  بـردن  براي تبانی: مانند شوند؛ می محسوب کالهبرداري کرده بیان
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 ثبـت  قـانون  116 قـانون  تـا  115 مواد در( غیر ملک ثبت خود، مال عوض به غیر مال

    ... .و وراثت انحصار وکالت، امر در کالهبرداري معارض، معامالت ،)امالك و اسناد

  .اند شده داده) کالهبرداري( مجازات میزان به عطف که جرایمی) ب

 در مـثالً ( اسـت  نامیـده  کالهبـرداري  حکم در را ها آن گذار قانون که جرایمی) ج

  .شود نمی ها آن املش 1 ماده تبصره که) آموزشی مسائل

 صـراحتاً  را غیـر  مـال  انتقـال  1308 مصـوب  مجازات قانون 1 ماده در گذار قانون

 بـه  اسـت  غیـر  مـال  اینکه به علم با را غیر مال که کسی«: است نامیده »کالهبرداري«

 ،کالهبـردار  کنـد  منتقـل  دیگـران  بـه  قانونی مجوز بدون منفعتاً یا عیناً ،انحاء از نحوي

 116 مـاده  و شـد  نسـخ  238 ماده. »شد خواهد مجازات ،238 ماده قمطاب و محسوب

 مجـازات  تشدید قانون و شد نسخ نیز اخیرالذکر قانون. شد آن جایگزین تعزیرات قانون

  . شد آن جایگزین کالهبرداري و اختالس ارتشاء، مرتکبین

: است مطلب این گویاي صراحتاً نیز 1/9/73 مورخ 594 شماره رویه وحدت رأي

 ،1308 مصـوب  غیـر  مـال  انتقـال  بـه  راجـع  مجـازات  قـانون  1 مـاده  اینکـه  بـه  ظرن«

 در را کالهبرداري مجازات و است کرده محسوب کالهبردار را غیر مال دهندگان انتقال

 تصـویب  با است، کرده معین عمومی مجازات قانون 238 ماده قانون، آن تصویب تاریخ

 قـانون  جایگزین کالهبرداري مجازات یینتع حیث از اسالمی تعزیرات قانون 116 ماده

 و اخـتالس  ، ارتشـاء  مـرتکبین  مجـازات  تشـدید  قـانون  1 مـاده  طبـق  سـپس  و سابق

 ،قـانون  همـان  8 ماده برابر و تشدید ،کالهبرداري مجازات ،1368 مصوب کالهبرداري

 قـانون  موجـب بـه  جرایمـی  چنانچـه  لذا گردیده، لغو مزبور قانون با مغایر مقررات کلیه

 مـرتکبین  مجـازات  تشـدید  مشـمول  ،کیفر تعیین حیث از شود محسوب هبرداريکال

  .»... است بوده کالهبرداري و اختالس ارتشاء،

 غیر، مال انتقال مجازات که اندکرده بیان صراحتاً هم حقوقی اداره هاي نظریه

  . بود خواهدآن  آثار کلیه با کالهبرداري مجازات همان

 ؛شـده  قائـل  فیـ تخف مجـازات  در کـه  اسـت  يرأ در کالاشـ  بـه  مربوط گرید هــنکت

 کـرده  انیـ ب صـراحتاً  سـابق  یعمـوم  مجازات قانون 35 و 22 وادم در نــمقن کهـ   یدرحال

 دیاـــ نم حیتصر را فیتخف جهات است مکلف دادگاه دهند،یم فیتخف ها دادگاه کهـ   یزمان

  .  است نشده يااشاره چیه مجازات در فیتخف لیدال به صادره يرأ در کهــآن الــح
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  تهران استان نظر دیتجد دادگاه 56 شعبه سیرئآقاي اهوارکی، 

 1مـاده  اسـتناد  به نهایتاً دادگاه. است تلفن خط یک انتقال با بارهدر بدوي دادگاه رأي

 حـبس،  سال یک به را متهم کالهبرداري، و اختالس ارتشاء، مرتکبین مجازات تشدید قانون

 رأي. است کرده محکوم شاکی به آن رد و کالهبرداري مورد مال عادلم نقدي جزاي پرداخت

 مشـخص  مـال  رد و نقدي جزاي به فرد محکومیت میزان زیرا باشد،می ابهام و اشکال داراي

 را احکام اجراي قاضی این و آن؟ معادل وجه رد یا بوده تلفن خط کردن رد منظور آیا. نیست

 دادگـاه  رأي خوانـدن  بـا  بایـد  متهم و شاکی دعوا، باصحا اینکه ضمن. کند می اشکال دچار

  . است ضررشان به چیزي چه و آنها نفع بهاز رأي دادگاه  چیزي چه بدانند

 ،دارد وجود رادیا کرده، یمعرف را خود آن با يبدو دادگاه که یعنوان در نیهمچن

 منحل یعموم يها دادگاه. »تهران یعموم دادگاه 1015 شعبه سیرئ«: شده اشاره رایز

 ایـ  یحقوق ـ یعموم يها دادگاه ای ییجزا ـ یعموم يها دادگاه هاآن يجا به و اندشده

 يرأ فیتوص در خود يرأ در زین دنظریتجد دادگاه و اند شده لیتشک خانواده يها دادگاه

  .»تهران ییجزا ـ یعموم دادگاه 1015 شعبه«: دیگویم یدرست به يبدو دادگاه

  تهران استان نظر دیتجد دادگاه مستشارپور،  آقاي موسی

  :شوند می تقسیم دسته دو به کالهبرداري حکم در جرایم

 مثـل  گردنـد؛  مـی  محسـوب  کالهبـرداري  صراحتاً قانون خود در که مواردي  ـ1

 کالهبرداري را عمل این 1376 سال در خود نظریه در حقوقی اداره که غیر  مال انتقال

  .داد حکم حبس سال یک از رکمت توان نمی اینجا در. است دانسته

یمـ  محکـوم  يکالهبردار مجازات به فرد داشته انیب گذارقانون که است يموارد  ـ2

ـ ا ارکـان  چون داد، فیتخف) مجازات حداقل( سال کی از کمتر به توانیم نجایا در. شود  نی

: ثبـت  قـانون  107 مـاده  در شـده عنـوان  مـورد  مثـل  نـدارد؛  يسازگار يکالهبردار با جرم

 نسـبت  یـــ رکســه یـــ کل طوربه و مباشرت ای یسکن ای يعمر ای اجاره عنوان با هرکس«

 مجـازات  بـه  بکنـد،  را آن ثبـت  يتقاضـا  تیـ مالک عنـوان  به و بوده محسوب نیام یملک به

 بنـا  گذارقانون اما است، امانت در انتیخ جرم ارکان نجایا در. »شودیم محکوم يکالهبردار

 مجـازات  جرم، وقوع از يریشگیپ يبرا و يفریک استیس و یاجتماع ـ یاسیس مالحظات به

 کـه  یاشخاصـ  مجـازات  قانون 2 ماده در ای. است دانسته اعمال قابل آن يبرا را يکالهبردار
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 یـا  علیـه محکـوم  « :کـه  اسـت  شـده  مقـرر  ند،ینمایم یمعرف خود مال عوض به را ریغمال

 نیسـت،  او بـه  متعلـق  مال اینکه به علم با و یقانون مجوز بدون که یکفیل یا ضامن یا مدیون

 قسـمت  مطـابق  باشـد،  شـده  مال آن به نسبت یعملیات و کرده یمعرف خود مال را غیر مال

  .  »شد خواهد محکوم یعموم مجازات قانون 238 ماده اخیر

  تهران استان نظر دیتجد دادگاه 3 شعبه سیرئآقاي کرمی، 

 اصـول  براسـاس . اسـت  کلی و امع تعزیري، جرایم در مجازات تخفیف بحث اصل

 اصـل  به توان می تخفیف، عدم یا تخفیف این از استفاده در شک مقام در فقهی، هعملی

 تخفیـف  قابـل  تعزیـري  جـرایم  تمـام  کـه  اسـت  این بر اصل. کرد عمل عام و عمومیت

 مـوارد  همـان  از یکـی  تشـدید  قـانون  1 ماده یک تبصره که استثناء موارد مگر هستند

 کـه  چیـزي  همـان  و کـرد  استناد متیقن قدر به باید موارد این در ابراینبن. ستاستثنا

 سـایر  نـه  بـدانیم،  یـک  تبصـره  مشـمول  را) تشدید قانون یک ماده( است شده استثناء

 اءـــ استثن و تخصـیص  اگر فقه، اصول به استناد با اینکه دیگرمطلب و نکته . را واردــم

 د،ـــ کن وارد خدشـه  عام اصل به و ندبگوی »اکثر صــتخصی« آن به که باشد حدي به

. »مـاده  این در« :آمده صراحتاً نیز 1 ماده یک تبصره در. کند نمی پیدا معناوجه  هیچ به

  .  دانست دیگر موارد مشمول را آن توان نمی و کرد مضیق تفسیر باید پس

 ودخ با ماهیتاً و لفظاً و اصوالً »حکم کالهبرداري در«با عنوان  غیر مال انتقال

 مانند حقوقی تأسیسات بحث باید جا این در فلذا. است متعارض و متفاوت کالهبرداري

 رسد می نظر به بنابراین. کرد جدا کالهبرداري مجازات از را تعلیق یا تبدیل یا تخفیف

  .است انصاف و عدالت با منطبق و قانونی صحیح، تجدیدنظر دادگاه رأي که

  تهران استان نظر دیدتج دادگاه مستشارآقاي ایرانی، 

 مجـازات  حـداقل  از کمتـر  بـه  تخفیف اعمال معموالً قضایی یهرو رسد می نظر به

 البته. است توجه قابل خصوص این در تجدیدنظر دادگاه رأي لذا و پذیرد نمی را قانونی

 حـداقل  از کمتـر  به مجازات تعیین و تخفیف اعطاي بر مبنی دادگاه استدالل بود بهتر

  .شد می ذکر رأي در مشروح صورت به ونیقان مجازات

 حـبس،  سال یک از کمتر به مجازات تعیین که دارد صراحت این بر رویه وحدت رأي

 ماننـد  را غیـر  مـال  انتقـال  مجازات که است بوده این قانونگذار نظر ،درواقع. دارد ممنوعیت

 اعمال نیز مورد ینا بر را کالهبرداري بر حاکم شرایط و ضوابط تمامی و دانسته کالهبرداري

  رأي: مطالعات آراي قضاییفصلنامه /  136

 تخفیفی اعمال جواز گونههیچ اینجا در. کرد می مجازات تعیین جداگانه آن براي وگرنه نماید

   .داد تخفیف توان نمیقانون تشدید  1ماده  یک تبصره استناد به و است نشده داده

  تهران استان نظر دیتجد دادگاه مستشارآقاي اسالمی، 

 و ارتشــاء اخــتالس، مــرتکبین مجــازات شــدیدت قــانون تــدوین در گــذار قــانون

 و نظام در که مصالحی خاطر به گذار قانون. است بوده خاصی هدف دنبال کالهبرداري،

 و اخـتالس . ارتشـاء  جـرم  بـا  داشـته  قصـد  داشـته،  وجـود  جامعـه  بـر  حاکم فضاي در

 نضـم . اسـت  اشتباهی کار گذار قانون مراد برخالف اقدام لذا ،کند برخورد کالهبرداري

 سـازمان  یک کالهبرداري تعریف در 1367 سال در گذار قانون کرد فراموش نباید اینکه

 بـه  تـا  دیازیـ  دسـت  روشی بهقانون تشدید  1 هماد در گذار قانون. کرد ایجاد را یخاص

  . دهد پایان ،گنجدمی کالهبرداري تعریف در که هایی روشاختالف و ها تشتت تمام

 شرایط که است همانی کالهبرداري نیز علمی و شگاهیدان و آکادمیک تعریف لحاظ از

 ارائـه  را تعریـف  تشدید قانون 1 ماده طبق هستیم موظف ما و شده بینی پیش 1 ماده در آن

  . شود نمی محسوب کالهبرداري و نیست سازگار 1 ماده تعریف با غیر مال انتقال. دهیم

 سـال  از قبـل  بـه  مربـوط  دانسـته،  کالهبرداري را غیر مال انتقال گذار قانون اگر

  .  است کرده تغییر کالهبرداري سازمان آن، از بعد و است 1367

 رأي چـون  نیستیم، تخفیف به مجاز موضوع این در من اعتقاد به اینکه آخر نکته

. اسـت  کـرده  عمنـ ) سـال  یـک ( مجـازات  حداقل از کمتر رأي از را قاضی رویه، وحدت

 هرچند زیرا بدهد، تخفیف نباید قاضی عتقدمم نیز کالهبرداري حکم در جرایم درمورد

 کالهبـرداري  کنولـی  کـرده،  محکـوم  کالهبـرداري  مجـازات  بـه  را مرتکـب  گذار قانون

 ملحـق  کالهبرداري به...  و تخفیف، تعلیق، قبیل از مجازات سایر لذا ،شود می محسوب

 داقلحـ  از کمتـر  بـه  مجـازات  تعیـین  هـم  غیـر  مال انتقال درمورد بنابراین،. شوند می

  .است قانون نص برابر در اجتهاد ،)سال یک( قانونی مجازات

  گیري يأنتیجه ر

 موافق بودند با این استدالل کـه  دادگاه تجدیدنظر رأياکثر حاضران در جلسه با  

ی اسـت و  ئامـر اسـتثنا   ،تفسیر مضیق قوانین کیفري به نفع متهم است و تبصـره یـک  

  کرد. اصل بر تخفیف است. اظهارنظر ی باید به قدر متیقنئامر استثنا درمورد


