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مطالعه ي تطبیقی 
جرم کالهبرداری 
در قوانین کیفری ایران  و فرانسه 

بشیر آریامنش1 

چکیده
ب��ا گس��ترش عل��م و ف��ن آوری و انجام بس��یاری از ام��ور زندگی ب��ه طریق 
الکترونیکی، جرم های جدیدی در جامعه نمایان ش��ده که مبتنی بر حیله و نیرنگ و 
توسل به شگردهای متقلبانه هستند. کالهبرداری، از زمره ي جرم های ُمِدرن است که 
در اصطالح انگلیس��ی ها، جرم اعیان ها و یقه س��فیدها نام گذاری شده است؛ زیرا افراد 
کالهبردار، معموالً از ضریب هوش��ی باالیی برخوردارند و از نظر بالینی و ش��خصیتی، 
افرادی خودخواه، بلندپرواز و چرب زبان هستند. وجود نبوغ فکری، قدرت باالی تخّیل 
و تیزبینی در فرد کالهبردار، ارتکاب کالهبرداری را تس��هیل می کند. بررسی تاریخی 
این جرم نش��ان می دهد که میزان ارتکاب آن در گذش��ته بس��یار معدود بوده، ولی با 
گس��ترش زندگی ماشینی و تکنولوژی جدید، آمار آن در حال افزایش است. این جرم 

1. معاون مدیر کل پژوهش دیوان عدالت اداری
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از زمره جرایم علیه اموال و حقوق مالکانه ي افراد اس��ت و قربانیان آن در اغلب موارد، 
افرادی س��اده لوح و زودباور هس��تند. در قوانین کش��ورهای مختلف، ب��ا توجه به نوع 
کالهب��رداری، نحوه ي ارتکاب و دیگر اوض��اع و احوال آن، مجازات مرتکب در درجات 
مختلف پیش بینی ش��ده اس��ت که معموالً از کالهبرداری ساده ش��روع و به درجات 

سنگین آن، با تحقق عناصر مشّدده، ختم می شود.
مقاله ي حاضر درصدد بررس��ی تطبیقی کالهبرداری و مجازات مقرر برای آن 

در دو نظام کیفری ایران و فرانسه است. 

 واژگان کلیدی: کالهبردار، مال، حیله، تقلب، مالباخته و مجازات  
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درآمد
در یک جامعه ي منظم و پیشرفته، میزان درآمد شهروندان، متناسب با میزان 
تالش و صالحیت فنی و حرفه ای آنان اس��ت. این تناس��ب عادالنه، توازن اقتصادی را 
به ارمغان می آورد و باِر دولت را در تعدیل عادالنه ي س��رمایه و ثروت س��بک می کند. 
تحصیل س��رمایه های باد آورده و نامشروع، مانند ثروِت ناشی از کالهبرداری و به تََبع 
آن جرایمی مانند پول ش��ویی، این توازن را مختل نموده و ضرورت مبارزه ي دولت با 
مرتکب��ان آن ها را ایجاب می نماید؛ زی��را عالوه بر قربانی کالهبرداری، دولت نیز تاوان 

سنگینی در قبال آن پرداخت می کند.
کالهبرداری، در ردیف جرایم علیه اموال و حقوق مالکانه ي افراد تعریف شده 
است، ولی تفاوت عمده ای با جرایم مشابه مانند سرقت دارد. این تفاوت، ناظر به عنصر 
رضایت اولیه ي مالباخته در تس��لیم ماِل خود به کالهبردار اس��ت که به دنباِل اغفال 
و فری��ب از ناحی��ه ي او صورت می گیرد. در برخی م��وارد، مالباخته به درجه ای فریب 
مي خورد که با اصرار و به امید دس��تیابی به ثروت یا فرصت استثنایی، مال خود را در 

اختیار کالهبردار قرار می دهد. 
این جرم به موازات پیش��رفت تکنولوژی و گسترش خدمات الکترونیکی ظاهر 
گردیده و به همین دلیل در گذش��ته آمار کمتري را به خود اختصاص داده اس��ت. در 
ایران مجازات مق��رر برای کالهبرداري در ماده ي 238 قانون مجازات عمومی مصوب 
1304 پیش بینی شده بود. در منابع فقهی و قرآنی، کالهبرداری تحت عنوان خوردِن 
ماِل حرام مطرح ش��ده1 و جزء گناهان محسوب می شود. در زبان فقهی، کالهبرداری 

را احتیال و شخص کالهبردار را محتال گویند.
در عص��ر حاضر که عصر انفجار اطالع��ات و فراگیری جریان الکترونیکی امور 
روزمره اس��ت، دامنه ي کالهبرداری به سیس��تم های خدمات الکترونیکی و اینترنتی 
س��رایت کرده و آمار قربانیان آن همواره س��یر صعودی را نشان می دهد. کالهبرداری 
در ح��د ی��ک بحران جزایی در تمام کش��ورهای دنیا س��ایه گس��ترده و دولتمردان و 
قانون گ��ذاران را به اتّخاذ ش��یوه های موثّر در جهت مبارزه ي ج��دی با آن وادار کرده 
اس��ت. اکثر افراد، به ویژه افراد متش��ّخص و تحصیل کرده، معموال از افش��ای آن که 

1. َو التَاِکلوا اموالَُکم بَیَنکم بِالباطل »ای مومنان! مبادا که اموال خود را به ناحق بخورید.« )بقره، 188(
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که بزه دیده ي جرم، کالهبرداری هس��تند، خودداری می کنند تا مبادا مورد تمس��خر 
و تحقیر دیگران واقع ش��ده یا به عنوان افرادی س��اده لوح تلقی شوند. از سوی دیگر، 
بیشتر موسسات اعتباری و شرکت هایی که َعرضه ي خدمات آنان به صورت الکترونیکی 
است، از ترس َخدشه دار شدن اعتبار موسسه نزد مشتریان، از افشای خساراتی که در 
نتیجه ي کالهبرداری متحمل شده اند،  خودداری می کنند. بر این اساس، نمی توان به 

آمار واقعی از جرم کالهبرداری در جامعه امیدوار شد.1
  

    1. تعریف کالهبرداری2  
کالهبردار کس��ی اس��ت که با اس��تفاده از نام یا عنوان مجعول، یا با توسل به 
مانورهای متقلبانه، کس��ی را به امور موهوم امیدوار س��اخته، یا از امور موهوم بترساند 
و ی��ا مدع��ی نفوذ و اختیارات واهی گردیده و از این رهگذر مال یا پول قربانی را ببرد. 
در تعریف کالهبرداري آمده اس��ت استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد 
ساختن طرف به تاسیسات مجعول و اختیارات و اعتبارات  موهوم و امیدوار کردن به 
وقای��ع موهوم یا بیم دادن از امور موهوم تا به این ترتیب مال یا س��ند یا اوراق بهادار 
و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برس��انند. مج��رم این جرم را کالهبردار نامند3. 

1. نگارنده، روزی یک نامه اینترنتی از یک س��ایت ُمنتس��ب به س��ازمان ملل متحد دریافت نمود که وی را برای 
شرکت در یک اجالس علمی در پاریس، تحت مدیریت سازمان ملل متحد، و با هزینه اقامت و ایاب و ذهاب رایگان 
دعوت می کرد. اطالعات موجود در سایت به قدری ماهرانه طراحی شده بود که کوچکترین شّکی را در جعلی بودن 
آن ها قابل تصور نمی س��اخت. حتی عکس برخی مقامات س��ازمان همراه با پیام آنان به مناسبت گشایش اجالس 
فوق در سایت وارد شده بود. در واقع، گروه تبهکار، اطالعات موثق سازمان ملل متحد را سرقت کرده و آن ها را در 
یک سایت منتسب به سازمان گنجانده بود. از سوی دیگر، افراد منتخب برای طعمه شدن، از میان فارغ التحصیالن 
رشته حقوق بین الملل انتخاب شده بودند و معلوم نبود چگونه نشانی اینترنتی آنان را از اقصی نقاط دنیا شناسایی 
کرده بودند. در پیام فوق، ضمن دعوت محترمانه برای اجالس، از مدُعوین خواس��ته ش��ده بود که پرسشنامه ای را 
تکمیل نموده و س��ریعا ارس��ال نمایند. پس از این مرحله، با ارس��ال پیام دیگری درخواست شد مبلغ سیصد دالر 
بعنوان حق بیمه و هزینه ي ثبت نام به ش��ماره حس��اب متعلق به مدیر اجرایی اجالس واریز ش��ود تا بلیط رفت و 
برگش��ت افراد ثبت نام ش��ده به آدرس اینترنتی آنان ارس��ال گردد. در این مرحله بود که ضمن مشورت با یکی از 
دوستان مجّرب، به تقلبی و جعلی بودن اطالعات پی بردم. ضمن گزارش کتبی موضوع به سرویس امنیتی سازمان 

ملل، متوجه شدم که تعداد افراد زیادی از کشورهای مختلف، طعمه ي این کالهبرداری الکترونیکی شده اند.
2. L'escroquerie

3. ر.ک: جعفري لنگرودي، 1363، ج 4، صص 3043 و 3044 
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ماده ي 1 قانون تش��دید مجازات مرتکبین ارتش��اء، اخت��الس و کالهبرداری، مصوب 
1377 1، ک��ه عنصر قانون��ی کالهبرداری را در حقوق جزای ایران تش��کیل می دهد، 
کالهب��رداري را تعری��ف نکرده و مصادیق بارز آن را به طور تمثیلی ذکر کرده اس��ت. 

احصای برخی از مصادیق کالهبرداری در ماده ي فوق، جنبه ي َحصری ندارد.  
این تعریف، دامنه ي ش��مول وس��یعی دارد و مي  تواند تمام اشکال قابل تصور 
کالهبرداری را ش��امل شود. امروزه کالهبرداری به شیوه های مختلف صورت می گیرد 
و بنابرای��ن تعریف قانونی آن باید تمام ُصور ممک��ن را در بر گیرد تا کالهبرداران که 

افرادی با هوش و برنامه ریز هستند، نتوانند از خالء قانونی استفاده کنند.
 در ای��ن تعریف، قانون گذار بر اس��تفاده از ش��یوه های متقلبان��ه یا مانورهای 
ُمحیالنه تأکید نموده اس��ت که رکن اصیل کالهبرداری و مبنای تفکیک آن از جرایم 
مش��ابه به ویژه س��رقت، خیانت در امانت و صدور چک پرداخت نش��دنی اس��ت. در 
بس��یاری از موارد، تش��خیص کالهبرداری از دیگر عناوین مجرمانه ساده نیست. برای 
مث��ال، در برخي موارد، کالهبردار از چک به عنوان اب��زاری برای تحقق کالهبرداری 
استفاده می کند و چِکِ صادره نیز واجد یکی از تخلفات مندرج در قانون صدور چک، 

مانند نداشتن موجودي، کسر موجودی یا عدم مطابقت امضای صادرکننده است. 
در این گونه موارد، در این که آیا عمل مجرمانه باید در پرتو قانون صدور چک 
بررسی شود یا تعّدد مادی یا معنوی جرم مطرح است، ابهام مي باشد. زني، کارگری را 
به بهانه ي کمک در خرید مایحتاج خود اجیر نموده و از وی می خواهد َحَسب مصالح 
و رعایت ارزش های اس��المی، در مراکز خرید، خود را برادر یا ش��وهر وی معرفی کند 
و س��پس به همراه کارگر فوق و زن ُمس��ني که وانمود کرده مادرش اس��ت، وارد طال 
فروش��ی شده و پس از برداش��تن مقداری طال، از مغازه دار اجازه می خواهد آن ها را به 
مادرش که بیرون از مغازه و در اتومبیل نشس��ته، نش��ان دهد. با همین بهانه، پس از 

1. هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود ش��رکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسس��ات موهوم یا به 
داش��تن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع 
بترس��اند و یا اس��م یا عنوان مجعول انتخاب کند و به یکی از وس��ایل مذکور و یا وس��ایل تقلبی دیگر، وجوه و یا 
اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، 
کالهبردار محس��وب و عالوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت س��ال و پرداخت جزای نقدی 

معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود...
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خروج از مغازه، س��وار ماشین ش��ده و فرار می کند. اگر این عمل مجرمانه را سرقت یا 
خیانت در امانت بدانیم، توس��ل به ش��یوه های متقلبانه و استفاده از عنوان جعلی که 

بخش اساسی ماده ي ناظر بر کالهبرداری را تشکیل می دهد، چه جایگاهی دارد؟ 
توصیفی ک��ه از کالهبرداری در قان��ون جزای ایران ارائه ش��ده، با اختالفات 
اندکی در قانون جزای فرانس��ه1 نیز مشاهده می ش��ود. کالهبرداری در قانون کیفری 
اخیر، در بخش س��وم، در باب »جرایم علیه اموال«2 و تحت عنوان »تصرفات متقلّبانه 
)َوضع یَد(«3 در قالب ماده ي 313 و در نُه بند وارد ش��ده و در مجموع فصل س��وم از 

این بخش را به خود اختصاص داده است. 
ب��ر خالف م��اده ي 1 قانون تش��دید مج��ازات مرتکبین ارتش��اء، اختالس و 
کالهب��رداری که به جای تعریف جرم کالهبرداری، مصادیقی از آن را به طور تمثیلی 
ذکر کرده، بند 1 ماده 313 قانون کیفری فرانس��ه، کالهبرداری را به شرح زیر تعریف 
نموده اس��ت: »کالهبرداری عملی است که با استفاده از نام یا عنوان جعلی، یا با سوء 
استفاده از عنوان واقعی، یا با توسل به شگردهای متقلبانه و به هدف اِغفال هر شخص 
حقیق��ی یا حقوقی صورت می گیرد تا وی وجوه یا اوراق ارزش��مند یا هرگونه مال را، 
به ضرر خود یا به ضرر ش��خص ثالث، در اختیار کالهبردار قرار دهد یا هر نوع کاری 
را در حق وی انجام داده و یا هرگونه س��ند تعهد آور یا س��ند داّل بر زوال تعهد را در 

اختیارش قرار دهد.«4
وجوه تمایز و تشابه دو تعریف که چندان اساسي نیست، در این قسمت مورد 

بحث قرار مي گیرد.

1. Code pénal français
2. Des crimes et délits contre les biens
3. Des appropriations frauduleuses
4. L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, 
soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploie de manœuvres frauduleuses, de 
tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice 
ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, 
à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge."
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2. وجوه تمایز
1- مطابق تعریف مندرج در قانون جزای فرانسه، سوء استفاده از عنواِن واقعی 
نیز از مصادیق کالهبرداری شناخته شده است و تفاوتی نمی کند که شخص از عنوان 
مجع��ول یا از عنوان واقعی در جهت ارتکاب کالهبرداری اس��تفاده کند. آن چه از نظر 
قانون گذار فرانس��ه مهم اس��ت، حصول نتیجه ي مجرمانه، یعنی بردن مال دیگری یا 
برخورداری متقلبانه از مال یا خدمات دیگری اس��ت، در حالی که در ماده ي 1 قانون 
تش��دید مجازات مرتکبین ارتش��اء، اختالس و کالهبرداری، اس��تفاده از عنوان یا نام 

مجعول، می تواند فرد متخلف را در معرض مجازات کالهبرداری قرار دهد. 
عدم تس��ّری کالهبرداری در قانون مجازات اسالمی به عمِل کسی که با سوء 
اس��تفاده از عنوان و موقعیت اداری خود اقدام به حص��ول امواِل موضوع کالهبرداری 
می نمای��د، ب��ه معن��ی زوال توصیف مجرمانه نس��بت ب��ه عمل ارتکابی نیس��ت؛ زیرا 
سوء اس��تفاده از قدرت و عنوان، فی نفس��ه جرم مس��تقلی را در حقوق ایران تشکیل 
می ده��د. برای مث��ال، قانون گذار در احصای تخلف��ات اداری، موضوع ماده ي 8 قانون 
رس��یدگی به تخلفات اداری، در بنده��ای 25 و 30 ماده ي فوق به ترتیب به »هر نوع 
استفاده غیرمجاز از شؤون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی« و »سوء استفاده 
از مقام و موقعیت اداری« اش��اره کرده است که با توجه به اهمیت موضوع می تواند تا 
اِعمال مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی و دس��تگاه های مشمول قانون رسیدگی 
به تخلفات اداری پیش برود. عالوه بر آن، مطابق ماده ي 576 قانون مجازات اسالمی، 
س��وء استفاده از قدرت و اس��تنکاف از اجرای اوامر کتبی یا استنکاف از اجرای قوانین 
مملکتی و اوامر مقامات قضایی از س��وی صاحب منصبان دولتی، منجر به محکومیت 

به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک تا پنج سال می شود.
مجازاتی که قانون گذار ایرانی برای سوء استفاده از مقام و قدرت تعیین کرده، 
جنبه ي اداری داشته و جزء تنبیهات اداری است، در حالی که به داللت بند 2 ماده ي 
313 قان��ون جزای فرانس��ه، مجازات فوق، عالوه بر محرومی��ت از خدمات دولتی )به 
عنوان آثار تََبعی و مجازات های تکمیلی1( ش��امل حبس و جزای نقدی نیز می گردد و 
از این حیث اختالف فاحش��ی را نش��ان می دهد. از دیدگاه قانون گذار فرانسه، کارمند 

1. Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et morales
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یا صاحب منصب دولتی که مبادرت به س��وء استفاده از قدرت می کند، مرتکب فساد 
اداری و ارتشاء می گردد؛ زیرا هدف نهایی کسی که از قدرت اداری خود سوء استفاده 
می کند، حصول نتیجه ي مجرمانه ای است که فرد کالهبردار تعقیب می کند. بر همین 
اساس و با عنایت به سابقه ي دیرین علم حقوق در کشور فرانسه، و با توجه به این که 
بخ��ش اعظم قوانین حقوقی و کیفری ایران به نوعی از حقوق فرانس��ه اقتباس ش��ده 
اس��ت، قانون گذار ایرانی نیز تا حدودی ش��یوه ي نگرش فوق را تایید کرده است؛ زیرا 
عن��وان کلی ماده ي 1 ناظ��ر بر موضوع مورد بحث »قانون تش��دید مجازات مرتکبین 
اختالس، ارتش��ا و کالهبرداری« نام گذاری ش��ده است. به بیان دیگر، ضرورت تشدید 
مجازات برای مرتکبان کالهبرداری، به طور یکس��ان و در عین حال با اختالف زمانی 
زیاد در دو قانون مورد بحث پیش بینی شده؛ زیرا ماده ي 1 قانون ناظر بر کالهبرداری 

مصوب 1377 است، در حالی که قانون جزای فرانسه سابقه ي دیرینه ای دارد. 
2- قانون گ��ذار ایرانی از لفظ »مردم« در َص��در ماده و عبارت »ماِل دیگری« 
در ذی��ل آن، ب��ه ترتیب به عن��وان قربانیان و موضوع کالهب��رداری یاد کرده که لفظ 
اول، ناظر به افراد حقیقی اس��ت. به بیان دیگر، ماده ي فوق نس��بت به شخصیت های 
حقوقی که ممکن اس��ت قربانی کالهبرداری شوند، سکوت اختیار کرده، در حالی که 
قانون جزای فرانس��ه، از شخص حقیقی یا حقوقی1 سخن گفته است. در برداشت اول 
چنین به نظر می رس��د که عدم ذکر »اش��خاص حقوقی« از س��وی قانون گذار ایرانی، 
محمول بر مس��امحه و بدیهّیات باش��د، چ��را که فرقی نمی کن��د قربانی کالهبرداری 
شخص حقیقی یا حقوقی باشد. بررسی آماری جرم کالهبرداری نیز حکایت از میزان 
قابل توجه ش��خصیت های حقوقِی قربان��ی کالهب��رداری دارد. در نگرش دوم چنین 
اس��تنباط می گردد که چون کالهبرداری از ش��خصیت های حقوق��ی، صرفاً از طریق 
اغف��ال و فری��ب مدیران آن قابل تحّقق اس��ت، لذا قربانی اصلی جرم، همان ش��خص 
حقیقي اس��ت که نهایتا اموال یا وجوه متعلق به ش��خصیت حقوقی را در اختیار فرد 
کالهب��ردار قرار می ده��د. )میرمحمدصادقي، 1388، ص 77( ب��ا این توصیف، دیگر 
نیازی به تصریح »اشخاص حقوقی« نیست. برعکس این حالت نیز، یعنی این که فاعل 
کالهبرداری ش��خص حقوقی باشد، با همان اس��تدالل قابل تصور است؛ زیرا مجازات 

1. Personne physique ou morale
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حبس یا مجازات های بازدارنده اغلب متوجه اشخاص حقیقی است. 
3- باتوجه به ش��یوه ي نگارش ماده ي 1 قانون تش��دید مجازات، »بردن ماِل 
دیگری« حصول نتیجه ي مجرمانه از ارتکاب کالهبرداری ش��ناخته ش��ده اس��ت. به 
بی��ان دیگر، هدف مورد تعقیب کالهبردار، تحصیل نامش��روع م��اِل یا وجِه متعلق به 
دیگری است و مادامی که ماِل مورد نظر در یَد مالکانه ي کالهبردار مستقر نشود، بزه 
کالهبرداری محقق نش��ده و فقط می توان مرتکب را به جرم »ش��روع به کالهبراری« 
محک��وم نمود، در حالی ک��ه مطابق نص ماده ي 313 قانون جزای فرانس��ه، نتیجه ي 
مجرمانه در جرم کالهبرداری ممکن اس��ت انجام عمل یا برخورداری از نوعی خدمت 
نیز باش��د. برای مثال چنان چه ش��خصی با توسل به ش��گردهای ُمحیالنه و متقلبانه، 
اتومبیل شخصی خود را متعلق به دولت قلمداد نموده و موجبات تعمیر رایگان آن را 
در تعمیرگاه اختصاصی اتومبیل های دولتی فراهم س��ازد، از نظر قانون جزای فرانس��ه 
کالهبردار تلقی می ش��ود، هرچند که وجهی را از کس��ی دریافت نکرده اس��ت. قانون 
ج��زای فرانس��ه از این حیث جامع تر به نظر می رس��د؛ زیرا توجی��ه منطقی ندارد که 
موضوع کالهبرداری حتما وجه یا مال باش��د، بلکه هرگونه انتفاع نامشروع و مبتنی بر 

حیله و نیرنگ نیز باید مرتکب را مستحق مجازات کالهبرداری قرار می دهد.
4- ب��ا تنقی��ح مناط اعتبار از بن��د 3 ماده ي 313 قانون کیفری فرانس��ه، در 
م��واردي تعقیب کیفری جرم کالهبرداری موقوف می گردد. بند فوق اش��عار می دارد: 
»مقررات مقرر در بند 12 ماده 311 )راجع به سرقت( در مورد جرم کالهبرداری نیز 

قابل اعمال است«1
بند 12 ماده ي 311 مواردی را به شرح زیر احصاء نموده که سارق از مجازات 

سرقت مصون می ماند. 
»1- چنان چه کالهبرداری علیه جد و یا فرزند کالهبردار صورت گیرد؛

2- چنان که کالهبرداری از سوی زوجه و علیه شوهر صورت گیرد، مگر این که 
زوجین از هم جدا شده باشند یا به حکم قانون مکلّف به زندگی جدا از هم شده باشند. 
چنان چ��ه موض��وع کالهبرداری، ل��وازم و مدارک ض��روری زندگی روزمره ي 
مالباخت��ه، مانند مدارک هویتی، مدارک اقامتی یا اس��ناد پرداختی مالباخته باش��د، 

1. Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.
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مقررات این ماده جاری نخواهد شد.«1
با توجه به نص ماده ي فوق، قانون گذار فرانس��وی وجود نسبت ابّوت یا بّنوت، 
هم چنی��ن رابطه ي زوجّیت بین کالهبردار و مالباخته را منحصراً نس��بت به زوجه، از 
موانع ش��مول کالهبرداری بر عمل ارتکابی تلقی کرده اس��ت. این امر، وجه تمایز بارز 
بین دو نظام کیفری مورد بحث را نشان می دهد؛ زیرا وجود چنین مصونّیتی در قانون 

ایران محلی از اِعراب ندارد.2
نگرش جنایی قانون گذار فرانس��ه، منطقی و مطابق اصول عقالیی اس��ت؛ زیرا 
عنصر اصلی جرم کالهبرداری، حیله و تقلب و توس��ل به شیوه های ُمحیالنه است، در 
حالی که در روابط بین پدر و فرزند یا زوج و زوجه، اعتماد و اطمینان حکومت می کند 
و نمی توان به س��هولت ب��ه تحقق عنصر روانی و فیزیکی فع��ل کالهبرداری رای داد. 
از س��وی دیگر نیز، در خصوص زوجین، با توجه به مش��ترک بودن اموال آن ها، احراز 
نتیج��ه ي مجرمانه، یعنی »بردن مال غیر«، محل تردید اس��ت. این امر در فرضی که 
رابطه ي ابّوت یا بنّوت بین کالهبردار و مالباخته باش��د، نیز به درجاتی قابل تس��ری 

است؛ زیرا مطابق قانون مدنی، حق توارث بین آنان قابل اجرا است.

1. Article 311-12 Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par 
une personne:
        1-Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
        2-Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps 
ou autorisés à résider séparément. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur 
des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que 
des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou 
des moyens de paiement.

2. البته رگه هایی از نگرش جنایی در مورد سرقت مشمول حد در قانون مجازات اسالمی به چشم می خورد. مطابق 
بند 11 ماده ي 198 قانون فوق الذکر، در فرضی که در س��رقت مش��مول حد، س��ارق، پدر صاحب مال باشد، حد 
جاری نمی ش��ود، هرچند عنوان س��رقت همچنان بر عمل ارتکابی صدق می کند. این محدودیت، در فرض عکس 

قضیه، یعنی چنان که سارق، فرزند مالباخته باشد، اجرا نمی شود.



شماره 7
تعالي حقوق/ 

بشير آريامنش

67

 3. وجوه تشابه 
1-3. تشابه در توصیف عنصر روانی1 و مادی 2

بررسی مادتین ناظر بر جرم کالهبرداری در دو نظام فوق، نتایج تقریباً یکسانی 
را از ِحیث توصیف عنصر روانی و مادی جرم مورد نظر نشان می دهد. از دیدگاه هر دو 
قانون، َعمد در توس��ل به ش��یوه یا شیوه های متقلبانه یا اتّخاذ عنوان مجعول همراه با 
س��وءنیت خاص برای تصاحب مال غیر یا دریافت وجه از او، و یا مغرور نمودن وی به 
انجام هر نوع خدمت، در مجموع عنصر روانی و مادی بزه را محقق می سازند. در واقع، 
حیله و تقلب، دو رکن اصلی بزه کالهبرداری معرفی ش��ده اند که در اجتماع ش��رایط 
دیگ��ر، موجبات محکومیت به کالهبرداری را فراهم می کنند. افزون بر آن، با توجه به 
صراحت مادتین فوق، ارتکاب کالهبرداری صرفاً در قالب فعل مثبت3، و نه ترک فعل4 
قابل تصور اس��ت. بر این اس��اس، بند 1 ماده ي 313 قانون کیفری فرانسه، در تعریف 
کالهبرداری از واژه ي فعل یا عمل5 استفاده نموده است. برای مثال، چنان چه شخص 
»الف« که مغازه دار است، به تصور این که شخص »ب« که به عنوان مشتری وارد مغازه 
او ش��ده، کالنتر محل اس��ت، قیمت اجناس خریداري شده توسط او را، به پشتوانه ي 
اعتبار او نزد َکَس��به ي منطقه و با اطمینان از دریاف��ت آن در آینده ي نزدیک، نگیرد 
و »ب« نیز با علم به اش��تباه »الف« در تش��خیص نادرست هویت  خود، سکوت اختیار 
کند و بدون به کارگیری حیله و نیرنگ یا ش��گرد متقلبانه، اجناس خریداری ش��ده را 
ب��دون پرداخت وجه آن ها تحوی��ل بگیرد، نمی توان به مح�کومی��ت »ب« به ارتکاب 
کالهبرداری حکم نمود؛ زی�را هیچ گونه فعل مثبِت مبتنی بر حیله و نیرنگ از س��وی 
او به فعلّیت نرسیده و سکوت وی در عدم معرفی خود، نوعی ترک فعل است که فاقد 

عنوان مجرمانه ي خاص در فرض اخیر است. 
ای��ن ام��ر در عین حال، وجه تمای��ز کالهبرداری را با ج��رم خیانت در امانت 
تشکیل می دهد؛ زیرا جرم اخیر با ترک فعل، یعنی امتناع امین از استرداد مال امانی، 

1. Elément mental
2. Elément matériel
3. Action
4. Omission
5. le fait
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محقق می شود.
  

2-3. تشابه در پیش بینی مجازات
بررس��ی مفاد مادتین ناظر بر جرم کالهبرداری در دو نظام فوق، نتایج تقریباً 
یکس��انی را از ِحیث پیش بینی نوع مجازات نش��ان می دهد. از دی��دگاه هر دو قانون، 

کالهبردار در معرض حبس و جزای نقدی قرار می گیرد. 
جمله ي انتهایی بند 1 ماده ي 313 قانون جزای فرانسه، به شرح زیر  ناظر به 
مجازات مقرر برای کالهبرداری است: »مجازات کالهبرداری پنج سال حبس و سیصد 

و هفتاد و پنج هزار یورو جزای نقدی می باشد.«1
با وجود این، اختالف فاحشی از حیث میزان مجازات های فوق با مجازات های 
مقرر در قانون مجازات اسالمی قابل درک است. در قانون جزای فرانسه، میزان حبس 
و جریمه ي مقرر برای این جرم به طور ثابت تعیین شده و دادگاه نمی تواند مرتکب را 
به کمتر یا بیش��تر از آن ها محکوم نماید. به عبارت دیگر، قاضی صادرکننده ي حکم، 
قادر به دخل و تصرف در تعیین میزان مجازات نیست، اما برعکس، با توجه به شیوه ي 
ن��گارش ماده ي ناظر بر کالهبرداری در قانون جزای کش��ورمان، دادگاه می تواند با در 
نظر گرفتن وضعیت مرتکب و سایر اوضاع و احوال قضیه، در محدوده ي مقرر در ماده، 
مجازات حبس را در محدوده ي حداقل و حداکثر تعیین نماید. این امکان در خصوص 

تعیین جزای نقدی وجود ندارد؛ زیرا میزان آن تابِع ماِل موضوع جرم است. 
سیاست جنایی ایران از این حیث سازگاری بیشتری با اصول عدالت، به  ویژه 
اصل تناس��ب جرم و مجازات، دارد؛ زیرا اِعمال مجازات یکس��ان برای کالهبرداری که 
دوچرخه ای را برده و کسی که اتومبیل گران قیمتی را مورد کالهبرداری قرار داده، دور 

از انصاف می نماید، هر چند نفِس عمل در هر دو مورد یکسان است. 

1. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros 
d'amende
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4. شروع به کالهبرداری1
ش��روع به کالهبرداری، عمل کسی است که در اجتماع عناصر سه گانه ي جرم 
)عنص��ر مادی، روان��ی و فیزیکی( اقدامات موثر، مس��تقیم و مرتبط با کالهبرداری را 
انج��ام دهد، لیکن حص��ول نتیجه ي مورد نظر )یعنی اس��تیالی متقلبانه بر ماِلِ غیر( 
ب��ه دلیل یا دالیل��ی که خارج از حیطه ي اختیارات و اراده ي اوس��ت، محّقق نش��ود. 
برای مثال ش��خص »الف«، مدعی داش��تن نفوذ و اختیارات واهی نزد بانک ش��ده و 
ضمن نش��ان دادن کارت جعلی شناس��ایی به شخص »ب«، خود را از مسؤوالن بانک 
قلمداد کرده و بابت اس��تفاده از تس��هیالت بانکی از »ب« درخواس��ت وجه می نماید. 
»ب« اقدام به اس��تعالم ادعای ف��رد »الف« نزد بانک مورد نظر نم��وده، متوجه مانور 
متقلّبانه ي او می گردد و بدین ترتیب از پرداخت وجه مورد درخواس��ت وی خودداری 
می کند. بدین ترتیب، »الف« را می توان به جرم ش��روع به کالهبرداری محکوم نمود. 
واض��ح اس��ت چنان چه »الف« قبل از اقدام »ب« برای اس��تعالم صح��ت ادعای او، از 
ادامه ي کالهبرداری منصرف ش��ود، نباید به جرم فوق محکوم شود؛ زیرا عدم حصول 
قصد مجرمانه، ُمنتسب به عمل اوست. البته سقوط مجازات برای شروع کننده ي جرم 
در قانون مربوطه وارد نش��ده و تنها از موجبات مخّففه ش��ناخته شده است.2 با وجود 
این، در فرض فوق، چنان چه اقدامات انجام شده از ناحیه ي مرتکب، مثال جعل کارت 
شناس��ایی بانک، جرم باش��د، به موجب ماده ي 41 قانون مجازات اس��المی، صرفاً به 
مجازات همان جرم محکوم خواهد ش��د. این وضعیت در نظام کیفری فرانس��ه صادق 
نیس��ت؛ زیرا قانون گذار فرانس��ه تفاوتی بین انصراف عمدی و غی��ر عمدی از ادامه ي 
کالهبرداری قائل نش��ده است و به مجرد این که شخصی رفتار مجرمانه از خود نشان 

دهد، باید مجازات گردد. 
به موجب تبصره ي 2 ماده ي 1 قانون ناظر بر کالهبرداری، مجازات ش��روع به 
کالهبرداری، حداقل مجازات فاعل مستقل َحَسب نوع کالهبرداری تعیین شده است. 
بدین ترتیب، چنان چه شخصی شروع به کالهبرداری ساده نماید، به یک سال حبس 

1. Tentative d'escroquerie
2. به موجب تبصره ي 2 ماده ي 41 قانون مجازات اسالمی: »کسی که شروع به جرمی کرده است، به میل خود آن 

را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد، از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.«
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و در صورتی که ش��روع به کالهبرداری با اجتماع عنصر یا عناصر مشّدده نماید، برای 
مثال کارمند دولت باش��د، به دو س��ال حبس محکوم می شود. در خصوص این جرم، 
یعنی ش��روع به کالهبرداری، چون هنوز مالی اخذ نش��ده و قصد مجرمانه به فعلیت 

نرسیده، مجازات جزای نقدی فاقد موضوعیت است.    
در قانون کیفری فرانس��ه، ش��روع به کالهبرداری1 نیز عین کالهبرداری تلقی 
ش��ده و مجازات فاعل کالهبرداری در تمام موارد برای ش��روع کننده ي کالهبرداری 
قابل اِعمال اس��ت. مطابق بند 3 ماده ي 313 قانون کیفری فرانسه »شروع به جرم در 
مورد جرایم مندرج در فصل جاری، مستوجب مجازات های مقرر در مورد اصل جرایم 

می باشد.« 2

5. معاونت در کالهبرداری
معاون کالهبردار به کس��ی اطالق می ش��ود که با داشتن وحدت قصد با فاعل 
کالهبرداری، وقوع جرم توسط وی را، به هر نحو قبیل ترغیب، تشویق، ترتیب وسایل 
متقلبانه و تطمیع در جریان ارتکاب آن  تس��هیل نماید، بدون این که عمل ارتکابی به 
طور مستقیم ُمنتسب به وی باشد. برای مثال، شخص »الف« با علم به نقشه ي شخص 
»ب« برای کالهبرداری از شهروندان، با اتّخاذ عنوان مجعول نامه رسان اداره ي پست، 
اقدام به تهیه لباس مخصوص نامه رسانان اداره ي پست نموده و آن را در اختیار »ب« 
قرار می دهد. »ب« نیز با پوش��یدن آن لباس، خود را متصدی اداره ي پس��ت معرفی 
نموده و ضمن مراجعه به منازل مردم، اقدام به اخذ وجوهی از ش��هروندان می کند. با 

این توصیف، »الف« به عنوان معاون کالهبرداری قابل تعقیب خواهد بود.
به رغم تصریحی که به موجب تبصره ي 2 ماده ي 1 قانون ناظر بر کالهبرداری، 
برای مجازات ش��روع به کالهبرداری وارد ش��ده، ماده ي فوق نسبت به مجازات معاون 
کالهبرداری س��اکت است. با توجه به این که این ماد ه  واحده، موّخر بر قانون مجازات 
اس��المی اس��ت، می توان در خالء یا س��کوت آن، به کلیات قانون اخیر اس��تناد نمود. 

1. Tentative d'escroquerie
2. Article 313-3 La tentative des infractions prévues par la présente section est 
punie des mêmes peines.
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برابر ماده ي 43 قانون مجازات اس��المی، مجازات معاون جرم، حداقل مجازات مباشر 
است. این نگرش تا حدودی محل انتقاد است؛ زیرا تعیین مجازات یکسان برای شروع 
کننده ي جرم و معاون جرم، به ویژه در فرضی که عدم حصول قصد مجرمانه، ناش��ی 
از تصمیم و اراده ي خوِد شروع کننده باشد، با موازین انصاف و عدالت سازگار نیست. 

افزون بر آن، عنصر روانی جرم در فرض اخیر زایل گردیده است.   
در قانون جزای فرانس��ه، مجازات معاونت در کالهبرداری به طور صریح مورد 
اشاره واقع نشده است. با وجود این، در فرضی که شروع به کالهبرداری، مجازات فاعل 
مس��تقل کالهبرداری را در پی داش��ته باش��د، بدون تردید و به تََبع اُولی، معاونت در 
کالهبرداری نیز مش��مول مجازات اصل آن خواهد بود و ش��اید عدم ذکر آن نیز ناشی 
از این برداش��ت قانون گذار بوده است. همان توجیهاتی که در خصوص مجازات شروع 
به کالهبرداری در قانون جزای فرانس��ه گفته ش��د، در مورد معاونت در کالهبرداری 

نیز جاری است.
تعری��ف »معاونت در کالهبرداری« تقریباً در هر دو قانون یکس��ان می نماید، 
ولی در تعیین مبنای مجازات برای معاون کالهبردار، دو نظریه ي مختلف حاکم است. 
قانون جزای فرانس��ه، به تبعّیت از نظریّه ي استعاره ي مطلق مجرمّیت، که مطابق آن 
معاون و مباش��ر، در وقوع جرم دارای وحدت نظر و هدف هس��تند، مجازات یکس��انی 
برای معاون و مباشر در نظر گرفته شده است، در حالی که  قانون گذار ایران معتقد به 
نظریه ي استعاره ي نسبی است که مطابق آن، چون میزان سهم و مدخلّیت معاون در 
تحّقق جرم، کمتر از مباش��ر اس��ت، لذا مجازات معاون، کمتر از مجازات مباشر تعیین 

شده است. 

6. عناصر تشدید مجازات کالهبرداری1
اوضاع و احوال خاصی موجبات تشدید مجازات کالهبرداری در دو قانون مورد 
بح��ث را فراهم می کند. عمده ي این عناصر مش��ترک، ناظر ب��ه اوضاع و احوال خاص 
کالهبرداری، تعداد افراد مباش��ر، نوع توس��ل به ش��یوه های متقلبانه، داشتن منصب 
دولتی، وضعیت مالباخته و یا ترکیبی از دو یا چند عنصر فوق است. به تناسب وجود 

1. Les éléments causant l'aggravation
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هر کدام از این عناصر، میزان مجازات کالهبردار سنگین تر می گردد. اولین آثار تشدید 
مجازات مرتکبین کالهبرداری در بند 2 ماده ي 313 قانون جزای فرانسه مشهود است 
که در بندهای بعدی نیز، از ِحیث میزان حبس یا میزان جزای نقدی، َحَس��ب عناصر 
مشّدده به مراتب بیش��تر می شود، به طوری که سنگین ترین میزان مجازات یعنی ده 
س��ال حبس و یک میلیون یورو جزای نقدی، در ش��ق آخر پاراگراف 4 بند 2 ماده ي 

 مربوطه پیش بینی شده و ناظر به کالهبرداری باندی و سازمان یافته است.1
ب��ه موجب بند 2 ماده ي 313 قانون جزای فرانس��ه، عناصر تش��دید مجازات 

کالهبرداری شامل موارد زیر است:
1-چنان چ��ه مرتک��ب، مس��تخدم دول��ت یا مام��ور خدمات دولتی باش��د و 
کالهب��رداری را در اجرای وظایف دولتی و یا به پش��توانه ي منصب دولتی خویش به 

انجام برساند؛ 
2-چنان چه مرتکب، خالف واقع عنوان مامور یا صاحب منصب دولتی یا مامور 

به خدمات دولتی را اتّخاذ کند؛
3-چنان چه مرتکب، مامور دولتی بوده و در مقام صدور اوراق بهادار یا در مقام 

توزیع خدمات انسان دوستانه و امدادهای اجتماعی کالهبرداری را انجام دهد؛
4-چنان چه مالباخته از حیث سن، ناتوانی، بیماری جسمی و روحی و حاملگی 

فردی آسیب پذیر باشد و مباشر جرم نیز از آن آگاه بوده باشد. 
با عنایت به نص ماده ي 1 ناظر بر کالهبرداری در قانون کیفری ایران، تفاوت 
اصلی در تعیین عناصر مشدده مصرح در قانون جزای فرانسه، محدود به مورد چهارم 
اس��ت که در آن، وضعیت آس��یب پذیر مالباخته به عنوان عنصر تش��دید قلمداد شده 
اس��ت. چنین نگرش��ی در قانون ایران، محلی از اِعراب ندارد. نگرش جنایی قانون گذار 
فرانس��ه از این حیث قابل تحس��ین اس��ت؛ زیرا کالهبرداری از اف��رادی که به دالیل 
مختلف جس��می و روح��ی محتاج حمایت هس��تند، قبیح تر از کالهب��رداری از افراد 
معمولی است. در عوض، استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی، عنصر 
مش��ّدده در قانون کشورمان شناخته ش��ده که در قانون جزای فرانسه صحبتی از آن 

1. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et de 1000000 euros 
d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée 
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نش��ده اس��ت. اقدام قانون گذار ایران از این منظر ستودنی است که در فرهنگ عامه ي 
مردم ایران، چاپ آگهی در روزنامه یا تبلیغ از طریق رسانه های جمعی، به معنی معتبر 
بودن آن ها قلمداد شده است، در حالی که چاپ آگهی در روزنامه ها صرفاً برای جذب 
سود صورت می گیرد و جنبه ي درآمدزایی برای موسسه ي انتشاردهنده دارد. به بیان 
دیگر، مدیریّت یک روزنامه، مس��ؤولیتی نس��بت به صحت یا س��قم مطالب مندرج در 
آگهی ها ندارد. مادام که نگرش نادرس��ت عامه در این خصوص اصالح نش��ود، تشدید 

مجازات کالهبرداری از این حیث ضروری است. 
با توجه به مراتب فوق، عناصری که مشترکاً موجب تشدید مجازات کالهبرداری 
در دو نظام می گردند، عبارتند از اتّخاذ عنوان مجعول دولتی یا عنوان ماموریت دولتی 
و کارمند بودن مرتکب. نکته ي قابل تاّمل در این اس��ت که مطابق قانون ایران، مجرد 
ارتباط اس��تخدامي مرتکب با دولت براي اِعمال تشدید مجازات کافی است، در حالی 
که تش��دید فوق در قانون جزای فرانس��ه، زمانی قابل اجرا اس��ت که مستخدم دولت، 
کالهبرداری را در راس��تای ایفای وظایف دولتی خود مرتکب ش��ود و به عبارت دیگر، 
از مس��تخدم بودِن خود برای تسهیل کالهبرداری استفاده کند. منطق حقوقی ایجاب 
می کند که تش��دید مجازات صرفاً در ف��رض اخیر صورت گیرد؛ زیرا هیچ گونه توجیه 
عادالنه ندارد که در فقدان بهره مندی از عنوان دولتی برای تسهیل وقوع جرم، مرتکب 

را به ِصرف کارمند بودن در معرض مجازات شدید قرار دهیم. 

7. ُصور خاص کالهبرداری یا جرایم مشابه آن1
پیش بین��ی ُص��ور خاص کالهبرداری، ناش��ی از تش��خیص قانون گ��ذار برای 
ض��رورت کاه��ش، افزایش ی��ا تغییر نوع مجازات، نس��بت به قاع��ده ي کلی حاکم بر 
مجازات کالهبرداری، َحَس��ب مورد می باش��د. این تشخیص مربوط به نحوه ي ارتکاب 
کالهبرداری، ش��دت آثار ناشی از آن، میزان خسارات وارده به جامعه و پاره ای مصالح 
دیگر است. برخی از ُصور خاص کالهبرداری که در دو نظام کیفری پیش بینی شده اند، 
بیش��تر با بافت فرهنگی و اجتماعی یا با نوع جرایم رایج در جامعه ي هر کدام از آن ها 
مطابقت دارند. بر این اس��اس، اغلب جرایم مش��ابه کالهب��رداری که در ماده ي 313 

1. Des infractions voisines de l'escroquerie
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قانون جزای فرانس��ه احصا ش��ده اند، تناسب و س��نخّیتی با ُصور خاص کالهبرداری 
در قانون ایران ندارند. بند 5 ماده ي 313 قانون جزای فرانس��ه برخی از جرایم مشابه 
کالهبرداری را در قالب س��رقت با چابکی و سندسازی )ِکش رفتن مال یا به اصطالح 
بریدن گوِش دیگری(1 به ش��رح زیر احصا نموده اس��ت: »سرقت توام با چابکی، عمل 
کسی است که با علم به عدم توان پرداخت، یا با تصمیم قبلی مبنی بر عدم پرداخت، 
اق��دام به خوردن غذا در اماکن عرضه ي م��واد غذایی نماید؛ یک یا چند اتاق در هتل 
یا مس��افرخانه به مدت کمتر از ده روز اجاره نماید؛ از روغن یا سوخت برای پر کردن 
مخزن وس��یله ي نقلیه خود در مراکز عرضه ي س��وخت اس��تفاده نماید؛ از تاکسی یا 
وس��یله ي نقلیه عمومی اس��تفاده کند. مجازات مرتکب جرایم فوق شش ماه حبس و 

هفت هزار و پانصد یورو جزای نقدی است.«2
نکته ي قابل تاّمل در این ماده، پیش بینی ش��ش ماه حبس برای مرتکب است 
که در برخی موارد قابل اجرا نیس��ت. برای مثال، پرداخت مبلغ فوق برای کس��ی که 
قادر به پرداخت هزینه ي یک بطری آب معدنی یا یک ساندویچ نباشد، تکلیف الیطاق 
تلقی می شود. به نظر می رسد بیشترین منظور قانون گذار در جعل ماده ي فوق، متوجه 
افرادی اس��ت که با تصمیم قبلی بر عدم تادیه ي هزینه، اقدام به مفت خوری و ِکش 

رفتن مال مردم نمایند. 

1. La filouterie
2. Section II – Des infractions voisines de l'escroquerie 
Article 313-5- La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans 
l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :
       1-De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant 
des boisons ou des aliments ;
      2-De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres 
dans un établissement louant des chambre, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix 
jours ;
      3-De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou 
partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution ;
      4-De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.
La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euro d'amende. 
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بند 6 ماده ي 313 نیز برخی دیگر از جرایم مش��ابه کالهبرداری را به ش��رح 
زیر احصا نموده است:

1- اقدام به دادن هدیه، وعده یا تبانی و یا توسل به هرگونه وسیله ي متقلبانه 
دیگر در مزایده های عمومی، با هدف فراری دادن مشتری و یا محدود کردن قیمت های 
پیشنهادی مزایده. مرتکب این جرم به شش ماه حبس و دویست و بیست و پنج هزار 
یورو جزای نقدی محکوم خواهد ش��د. این مجازات برای قبول کننده ي هدیه یا وعده 

نیز قابل اجرا است؛
2- هرگونه اقدام، با هدف مانع تراش��ی و اخالل در نظم مزایده های عمومی و 

سلب آزادی مشتریان مزایده از طریق خشونت یا تهدید؛
3- هرگون��ه اقدام متقلبانه به هدف اعطای تخفیف به مش��تریان مزایده های 
عموم��ی، بدون ایجاد حال��ت رقابت بین آنان، از طریق نفوذ در صاحب منصب وزارتی 
و مقام ذی صالح یا در ش��رکت مقاطعه کاری مس��ؤول عرضه ي وس��ایل به مشتریان 
منتخب بعد از خاتمه ي مزایده )شروع به جرم در مورد این جرایم، مستوجب مجازات 

اصل آن ها خواهد بود(.1
افزون بر مراتب فوق، تبصره ي 1 بند 6 ماده ي فوق، جرم مش��ابه کالهبرداری 
دیگری را به ش��رح زیر پپیش بینی کرده اس��ت: »تس��لیم مال غیر منقول متعلق به 
دیگری به هر ش��خص ثالث و به هدف اسکان وی با استفاده از اقساط مالیاتی و یا در 

1. Article 313-6- Le fait dans une adjudication publique, par dons, promesses, en-
tentes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les 
enchères ou les soumissions, est puni de six mois d'emprisonnement et de 225000 
euros d'amende. Est puni des mêmes peines, le fait d'accepter de tels dons ou 
promesses.
Est puni des mêmes peines:
     1-Le fait dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des 
enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces ;
      2-Le fait de procéder, après une adjudication publique, à une remise aux enchères 
sans le concours de l'officier ministérial compétent ou d'une société de ventes volo-
ntaires de meubles aux enchères publiques agrées. 
La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines. 
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اختیار گذاشتن هرگونه وسیله ي متعلق به دیگری به شخص ثالث، بدون داشتن مجوز 
قانونی از س��وی آن مستوجب یک س��ال حبس و مبلغ پانزده هزار یورو جزای نقدی 
خواه��د بود.«1 البته این بند تا حدودی مش��ابه »انتقال ماِل غیر بدون مجوز قانونی« 
است که در نظام جزایی ایران به عنوان صورت خاصی از کالهبرداری وارد شده است.   
هم��ان گونه که در تعریف کالهبرداری گفته ش��د، قانون گذار ایران، دامنه ي 
ش��مول ماده ي 1 قانون تش��دید مجازات را به نوعی گس��ترش داده تا تمام فروض و 
اش��کال ممکن ش��یوه های متقلبانه را در برگیرد. این واقعی��ت را می توان از لفظ »یا 
هرگونه وس��یله ي متقلبانه دیگر« مندرج در متن ماده ي فوق استنباط نمود. با وجود 
این، مواردی به عنوان ُصور خاص کالهبرداری وارد قانون مجازات اس��المی ش��ده که 
مجازات هر کدام به طور موردی مقرر ش��ده اس��ت. به عبارت دیگر، دادگاه در تعیین 
مج��ازات مرتکب ای��ن گونه صور خاص، بدون نیاز به مراجعه ب��ه ماده ي 1 مربوط به 
کالهب��رداری، به ماده ي ناظر بر همان مورد خاص اس��تناد می نماید. این موارد بدین 
شرح هستند: ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب؛ تعّدی نسبت به دولت؛ دسیسه و تقلب 
در کس��ب و تجارت؛ تبانی و مواضعه برای بردن ماِل غیر؛ انتقال مال غیر بدون مجوز 
قانونی؛ معرفی مال دیگری به عوض مال خود؛ تبانی در معامالت دولتی؛ کالهبرداری 
در امور ثبتی از قبیل تقاضای ثبت ملِک متعلق به دیگری؛  کالهبرداری در شرکت ها 
اعم از شرکت های سهامی، مختلط سهامی و با مسؤولیت محدود؛ تحصیل متقلبانه ي 
گواهی حصر وراثت؛ جعل عنوان نمایندگی بیمه؛ سوءاستفاده از ارز دریافتی از دولت 

و کالهبرداری رایانه ای موضوع ماده ي 13 قانون جرایم رایانه ای، مصّوب 1388. 

8. آثار تََبعی کالهبرداری 
محکومیت ناش��ی از ارتکاب جرایم مهم، در اکث��ر نظام هاي حقوقی منجر به 
تولی��د آث��ار تََبعی یا مجازات ه��ای تکمیلی نیز می گردد. فلس��فه ي پیش بینی چنین 

1. Article 313-6-1 Le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse 
son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout 
ouvrage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de 
justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de 
ce bien, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
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آثاری، در وهله ي اول، تضمین فضای س��الم برای ش��هروندان است تا افراد خالفکار و 
دارای س��وء سابقه ي کیفری، قادر بر اخالل در امنیت عمومی نباشند. )ر.ک: اردبیلي، 
1382، ج2، ص 157( محرومی��ت از حقوق اجتماعی و ش��هروندی، از مهم ترین این 

آثار تبعی تلقی می شود. 
در قانون مجازات اس��المی، اش��اره ي صریحی به آثار تبعی ناش��ی ار ارتکاب 
کالهبرداری نش��ده اس��ت. با وجود این، عدم تصریح قانونگذار مانع از اِعمال مقررات 
کلی ناظر بر آثار تبعی ناشی از جرم نیست؛ زیرا برابر ماده ي 62 مّکرر قانون مجازات 
اس��المی1، افرادی که دارای محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی باش��ند، برای 

مدتی از حقوق اجتماعی محروم می شوند. 
اعم��ال ای��ن محرومیت ها نیاز به تصریح در حک��م دادگاِه صادر کننده ي رای 
محکومیت ندارد. برعکس، در قانون جزای فرانس��ه، آثار تََبعی ناش��ی از ارتکاب جرم 
کالهب��رداری، تحت عنوان مج��ازات تکمیلی قابل اجرا در مورد اش��خاص حقیقی و 

1. »محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و 
پس از انقضای مدت تعیین ش��ده و اجرای حکم رفع اثر می گردد: محکومان به قطع عضو در جرایم مش��مول حد، 
پنج سال پس از اجرای حکم؛ محکومان به شالق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم؛ محکومان 

به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.«
تبصره ذیل ماده نیز حقوق اجتماعی را به شرح زیر تعریف نموده است:

»حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون گذار برای اتباع کشور جمهوری اسالمی ایران و سایر افراد مقیم 
در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل:

الف( حق انتخاب ش��دن در  مجالس ش��ورای اس��المی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به 
ریاست جمهوری؛

ب( عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند؛
ج( عضویت در هیات های منصفه و امنا؛

د( اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری؛
ه( استخدام در وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت ها، موسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، موسسات مامور 

به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان و نهادهای انقالبی؛
و( وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتریاری؛

ز( انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی؛
ح( استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری.« 
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مسؤولیت اش��خاص حقوقی1، مورد تصریح قانون گذار واقع شده است. مقایسه ي بین 
آثار تََبعی در قانون مجازات اس��المی و مجازات های تکمیلی در قانون جزای فرانس��ه 
در خصوص جرم کالهبرداری، تفاوت فاحش��ی را نشان نمی دهد و تمایزات اندک نیز 
ب��ا توجه به بافت مختلف فرهنگی و اجتماع��ی دو جامعه ي تحت مطالعه قابل توجیه 

می باشد.
بند 7 ماده ي 313 قانون جزای فرانس��ه در این خصوص اشعار می دارد: افراد 
حقیق��ی که مرتکب یکی از جرایم مندرج در این فصل )در باب کالهبرداری( گردند، 

مجازات تکمیلی زیر را نیز تحمل خواهند کرد:
1- ممنوعی��ت از حقوق ش��هروندی و مدنی برابر مق��ررات مندرج در بند 26 

ماده ي ؛
2- ممنوعی��ت از انتصاب به مش��اغل دولتی یا اش��تغال به ش��غل حرفه ای و 
اجتماع��ی که جرم در حین اش��تغال به آن حرفه اتفاق افتاده، به مدت پنج س��ال یا 

بیشتر، وفق مقررات ماده ي 27-131؛ 
3- پلمب موسس��ه یا موسسات مقاطعه کاری، به مدت پنج سال یا بیشتر، که 

اقداماتی را در جهت ارتکاب افعال مجرمانه انجام داده باشند؛
4- توقیف مال یا وسیله ای که برای انجام جرم مورد استفاده قرار گرفته یا به 

واسطه ي تحقق جرم ایجاد شده است، به جز اموالی که قابل استرداد باشند؛
5- ممنوعیت از اقامت بر اساس کیفیات مقرر در بند 31 ماده ي 131؛

6- ممنوعیت از صدور چک به مدت پنج سال یا بیشتر به استثنای چک های 
تضمین��ی و چک هایی که به منظور اس��ترداد وجوهی صادر ش��وند که قباًل پرداخت 

شده اند؛
7- آگهی حکم صادره از س��وی دادگاه برابر کیفّیات مقرر در بند 35 ماده ي 

2.131

1. Peines complementaires applicables aux personnes physiques et responsabilité 
des personnes morales
2.  Article 313-7 Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues 
au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes:
    1- L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités 
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اف��زون بر موارد فوق، بند 8 ماده فوق االش��اره مج��ازات اخراج، به مدت پنج 
س��ال یا بیشتر، از فروش��گاه ها و بازارهای عمومی را برای اشخاص حقیقی که مرتکب 
یک��ی از جرای��م مقرر در بندهاي 1، 2 و 6 و نیز ش��ق اول بند 6 ماده ي 313 گردند، 

پیش بینی کرده است.1 
آخری��ن اثر تََبعی ناظر بر اش��خاص حقوقی مرتکب کالهب��رداری، در بند 9 
ماده ي 313 به شرح زیر پیش بینی شده است: »اشخاص حقوقی مطابق تعریف ماده ي 
2-121 در صورت ارتکاب جرایم مندرج در بندهاي 1، 2، 3 و شق اول بند 6 ماده ي 

313، مسؤولیت کیفری داشته و متحمل مجازات زیر خواهند شد:
1-جزای نقدی مطابق تعریف بند 38 ماده ي 131؛

2-مجازات مقرر در بند 39 ماده ي 131.
ممنوعی��ت مقرر در ش��ق دوم بن��د 39 ماد یه 131 ش��امل فعالیت حرفه ای 

prévues par l'article 131-26 ;
    2- L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une 
fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice 
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise pour une durée 
de cinq ans ou plus  ;
    3- La fermeture, pour une durée de cinq ans ou plus, des établissements ou de 
l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les 
faits incriminés ;
    4- La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction 
ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitu-
tion ;
    5- L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31; 
    6- L'interdiction, pour une durée de cinq ans ou plus, d'émettre des chèque autres 
que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui 
sont certifiés ;
   7- L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues 
par l'article 131-35. 
1. Article 313-8 Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux ar-
ticles 313-1, 313-2, 313-6 et 313-6-1 encourent également l'exclusion des marchés 
publics pour une durée de cinq ans ou plus.
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می باشد که جرم حین اشتغال به آن ارتکاب یافته است.«1   

نتیجه
توصیف مجرمانه ي جرم کالهبرداری و تعیین عنصر قانونی آن، تفاوت اساسی 
و مهمی را در دو نظام مختلف حقوقی ایران و فرانس��ه، نش��ان نمی دهد. این همگونی 
را می توان بیشتر از مقایسه ي تعریف کالهبرداری در دو نظام مختلف حقوقی دریافت 
کرد. نظام حقوقی ایران عمدتاً از قانون فرانسه الهام گرفته است. تطابق دو نظام فوق 
از حیث تعیین مجازات تکمیلی برای مرتکبان کالهبرداری مانند محرومیت از برخی 
حقوق و مزایای اجتماعی و مدنی نیز معلول این امر می باش��د. با وجود این، مجازات 
مقرر برای کالهبرداری، به رغم تطابق در تعیین حبس و جزای نقدی، تفاوت در میزان 
مجازات را نشان می دهد. برای مثال میزان حبس و جزای نقدی مقرر در قانون جزای 
فرانسه، برای کالهبرداری ساده به ترتیب پنج سال حبس و سیصد و هفتاد و پنج هزار 
یورو است، در حالی که در قانون جزای ایران به ترتیب یک تا هفت سال و معادل مال 
کالهبرداری شده می باشد. مجازات مقّرر در قانون فرانسه ثابت و غیر قابل تغییر است، 
یث میزان حبس قابلّیت نوس��ان دارد و دادگاه می تواند  ولی در قانون ایران، صرفاً از ِحِ
ب��ا توجه به اوضاع و احوال قضیه و نی��ز وضعیت متهم، میزان حبس را در محدوده ي 
خ��اص آن تعیین کند. نکته ي مهم دیگر این که، به رغم قانون جزای ایران، قانون گذار 
فرانس��ه در تعیین عناصر مش��ّدده ي جرم، به وضعیت خ��اص قربانی کالهبرداری نیز 
توجه نموده، ولی وجود رابطه ي زوجّیت یا بنّوت بین مالباخته و کالهبردار را از موانع 

شمول کالهبرداری بر عمل ارتکابی دانسته است.      

1. Article 313-9 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénale-
ment, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux 
articles 313-1 à 313-3 et à l'article 313-6-1. 
Les peines encourues par les personnes morales sont:
    1-L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
    2-Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2ème alinéa de l'article 131-39 porte sur l'activité dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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در مجموع می توان گفت میزان مجازات انواع جرم کالهبرداری در قانون جزای 
فرانسه، به ویژه از ِحیث جزای نقدی، سنگین تر از مجازات های مقرر در قانون مجازات 
اسالمی است و در قانون فرانسه، قاضی رسیدگی کننده به پرونده ي کالهبرداری، قادر 

به دخل و تصرف در تعیین میزان مجازات حبس یا جزای نقدی نیست.   
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