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 جرم کالهبرداری در حقوق ایران و انگلستان و وجوه تمایز و افتراق آن 

 

 

 حسن شیرین اورنگی،  دکتر اسمعیل رحیمی نژاد

 

نوشتار سعی و تالش بر تجزیه و تحلیل اجزاء تشکیل دهنده عناصر جرم  در این : چکیده

؛ تا وجوه تمایز این جرم در دو  ایران و انگلستان می باشد کالهبرداری در دو نظام حقوقی 

جرم کالهبرداری در تمام نظام های حقوقی دنیا زیر لوای جرایم علیه  نظام تبیین گردد.

رزترین تمایز این جرم با دیگر جرایم مالی در این است که : اموال و مالکیت قرار دارد. با

مالک یا متصرف مال ، تحت تاثیر اعمال متقلبانه کالهبردار ، خود از روی میل و رضا و به 

بررسی این جرم در  امید کسب منافع سرشار ، مالش را در اختیار کالهبردار قرار می دهد.

ی واقف گردانید و در کل این نتیجه را ایجاد نمود: دو نظام حقوقی ما را به تمایزات بسیار

 دامنه شمول جرم کالهبرداری در انگلستان موسع تر از ایران می باشد.

 وجوه تمایز.حقوق انگلستان،، حقوق ایران جرم کالهبرداری، ن کلیدی:واژگا

 

 مقدمه

 آگاهی یا رضایت بدون مال جرایم این اکثر در که است آن ازدس می متمایز اموال علیه جرایم سایر از را کالهبرداری جرم که آنچه

 زا کالهبرداری حالیکه در گردد می منتقل مجرم به قربانی از آمیز خشونت اعمال به مجرم توسل دلیل به گاه حتی و مال صاحب

( بانهمتقل های مانور) کند می عمل ای گونه به و است ای گونه به کالهبردار. رود می شمار به استثنایی جرایم ی جمله از حیث این

 لومبرزو که راستاست همین در. دهد می قرار مجرم اختیار در را مالش رغبت و میل روی از  خورده ریبف مال متصرف یا مالک که

 هک آنچنان کالهبرداران، از کثیری ی عده»: نویسد می گونه این کالهبرداران ظاهری خصوصیات زا« جنایتکار انسان» کتاب در

 یم آنان باور زود قربانیان اطمینان ی مایه که است فریبنده ظاهر همین و دارند مذهبی و معصوم ای قیافه ، ام کرده بررسی من

 (.108/ص8811) کی نیا/ «شود
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 و اجتماعی بمناص بسا چه و بوده برخوردار باالیی ذکاوت و هوش از معموال دیگر مجرمین از بسیاری خالف بر  ، کالهبرداران

 از بیش و. اند کرده محسوب« ها سفید یقه جرایم» زمره از را جرم این دلیل، همین به. باشند داشته جامعه در نیز مهمی اقتصادی

 . است « 2ثروتمندان جرم » ، باشد «  8فقرا جرم»آنکه 

 محسوب شدیدی چندان جرم نیز آن از پس و نبوده جرم اساساٌ ابتدا در فریب و خدعه با غیرمال  تحصیل ، قدیم الی کامن در

 ثالثی شخص سوی از که این به تظاهر با که بود شده متهم شخصی ، 8۰01 سال در ای پرونده در وقتی که آن تا ، شد نمی

 اطرخ صرفابه را کسی باید ما آیا» که سوال این پرسیدن با هولت قاضی ، است کرده اخذ دیگری از پوند 20 مبلغ دارد نمایندگی

 .کرد داری خود متهم کردن محکوم از.« کنیم مجازات( دیگری حماقت دلیل به یا)  دیگری دادن فریب

  کالهبرداری جرم تعریف_۱

ر می اظها« احتیال »نی تکمله المنتاج در تعریف نام برده شده و صاحب مبا« احتیال » در متون فقهی از کالهبرداری تحت عنوان 

(  818و نیرنگ و نشان دادن نامه ها و حواله ها ی دروغین)موسوی خویی/ بی تا/ص احتیال یعنی گرفتن مال با دروغ:» دارد 

 اختالس ارتشاو مرتکبین مجازات تشدید قانون » 8  ماده در وفقط است نکرده ارائه تعریفی کالهبرداری جرم از قانونگذار متاسفانه.

 جرم زا را ذیل تعریف توانیم می مصادیق، همین به توجه با لیکن .است پرداخته جرم « مصادیق» از برخی ذکر به« کالهبرداری و

 عملیات یا وسایل به نیت سوء با توام توسل طریق از دیگری مال بردن از است عبارت کالهبرداری »:دهیم ارائه کالهبرداری

 . «متقالبانه

  برداری کاله جرم دهنده تشکیل عناصر_۲

 رجعم توسط عناصر این  باید جرم ارتکاب به متهم شدن محکوم برای و شود می تشکیل روانی و مادی،  قانونی عنصر 8 از جرم هر

همچنین در بسیاری از جرایم نظیر خیانت در امانت ، . شود اثبات ایران حقوقی نظام جمله از حقوقی های نظام همه در تعقیب

شت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف نمی شود کالهبرداری ، اختالس که تجاوز به حقوق اهلل است ، تعقیب این جرایم با گذ

 (. 00/ ص8838)اردبیلی / 

                                                           

poor man’s crime.1  

rich man’s crime.2   
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 :دارد می اظهار تعقیب مرجع وظیفه این به اشاره با انگلستان قضات از یکی سانکی، قاضی

 اثبات که است این آن و شود می مشاهده طالیی رشته یک همواره انگلستان جزای حقوق پود و تار  سراسر در» 

 شبه ،آن جزئیات تمامی اساس بر و دعوی، پایان در گاه هر... باشد می( کننده تعقیب)دادستان عهده بر زندانی تقصیر

 دهش مرتکب را جرم زندانی یاآ که این مورد در شود ایجاد زندانی یا دادستان توسط شده ارائه ادله وسیله به معقولی

 برائت مستحق زندانی نتیجه، در و ، است نکرده اثبات دعوی را دادستان که است معنی بدان امر این ، خیر یا است

 ۱.«بود خواهد

 ۲عنصر قانونی -۲-۱

عنصر قانونی .(  881عوده / بی تا/ ص«)ال جریمه و ال عقوبه بالنفی» در خصوص عنصر قانونی هر جرمی این گونه بیان شده است:

« مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداری  قانون تشدید»  8را در حال حاضر ، در حقوق ایران ماده جرم کاله برداری 

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به »،مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل می دهد و اشعار می دارد :  81/3/880۰مصوب 

وال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر ما یا موسسات موهوم یا به داشتن اوجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ه

یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار نماید و به یکی از وسایل  ساند وحوادث و پیش آمد های غیر واقع بترواقع امیدوار نماید یا از 

ال آنها را تحصیل کرده و از مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر ، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امث

این راه مال دیگری را ببرد کالهبردار محسوب و عالوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای 

 «.نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود...

                                                           

1.per lord Sankey L.C  in Woolmington V.D.P.P.(1935) 

2.legal element 
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قانون » 81(8عه شد ، و در حال حاضر بخش )، وارد قوانین موضو 8۰1۰در نظام حقوقی انگلستان جرم کالهبرداری در سال 

، تشکیل می دهد. بدین ترتیب مالحظه می شود که تفکیک دقیقی بین کالهبرداری و سرقت در حقوق  83018مصوب « سرقت

 انگلستان انجام نگرفته است.

شاهده م« قانون سرقت»رداری در تشابه دو جرم کالهبرداری و سرقت در حقوق انگلستان ، عالوه بر این که از گنجانیدن جرم کالهب

می شود ، با تحلیل عناصر مادی دو جرم از نظر حقوق این کشور نیز قابل مشاهده است. توضیح آنکه عنصر مادی جرم سرقت 

یدی وجود ندارد که کسی که با خدعه و فریب مال غیر را تحصیل می کند نیز دو تر« تصاحب مال متعلق به غیر»عبارت است از 

 (.23/ ص8811بین این دو جرم را مشکل می سازد ) میر محمد صادقی/  آن مال را تصاحب کرده است و این امر تفکیکدر واقع 

، جرایم خاص مرتبط با کالهبرداری را تدوین نموده است  2000مصوب سال « قانون کالهبرداری» البته ناگفته نباید گذاشت که 

 گرفت. و ما در این نوشتار از آنها هم بهره خواهیم

 ۲عنصر مادی ۲-۲

یکی دیگر از ارکان تشکیل دهنده ی جرم رکن مادی جرم است ، یعنی مجرد قصد و اراده ، جرم محسوب نمی شود ) قبله ای  

عنصر مادی هر جرمی متشکل از اجزایی است و عنصر مادی جرم کالهبرداری از سه جزء ذیل تشکیل (.  801/ ص 881۰خویی / 

 می شود.

  فیزیکیرفتار مادی 

 مجموعه شرایط و اوضاع و احوال 

 نتیجه حاصله 

 حال به شرح اجزای مختلف عنصر مادی جرم کالهبرداری در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان می پردازیم.

                                                           

1.15-(1) a person who by any deception dishonestly obtains obtaining property belonging to another with 
intention of permanently property by depriving shall on conviction on indictment be deception. Liable to 
imprisonment for a term not exceeding ten years. 

  1.material element            
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 رفتار مادی فیزیکی -۲-۲-۱

هم ترک فعل و حتی سکوت متباشد)حقوق ایران( در کالهبرداری مثل اغلب جرایم ، رفتار مجرمانه مرتکب باید به شکل فعل مثبت 

، حتی اگر توام با سوء نیت بوده و موجب اغفال طرف مقابل و ورود ضرر به وی شود ، هیج گاه نمی تواند عنصر مادی جرم 

اگر کارمندی مدد معاش دختر خود را که »رای خود اظهار می دارد:شور در یکی از آکالهبرداری را تشکیل دهد. دیوان عالی ک

دلیل این امر واضح است ؛ در واقع ، کارمند مورد بحث تنها از مطلع کردن .« 8یرد ، عمل ... کالهبرداری نخواهد بودشوهر کرده بگ

مقامات مربوطه نسبت به ازدواج دخترش ، که موجب عدم استحقاق او نسبت به دریافت کمک هزینه دختر می شود خودداری 

 بوده بلکه تنها یک ترک فعل می باشد.کرده است و این یک فعل مقرون به حیله و تقلب ن

در این زمینه برخورد حقوق انگلستان جالب و با برخورد نظام حقوقی مامتفاوت است. از نظر حقوق انگلستان زنی که جدای از 

شوهر خود زندگی می کند و در نتیجه مقرری تامین اجتماعی باالتری دریافت می کند ، مرتکب جرم کالهبرداری می شود اگر 

بعد از پیوستن به شوهرش همچنان مقرری باالتر را دریافت نماید.در واقع ، دادگاه های انگلستان توصیف خود به عنوان یک زن 

از سوی زن محسوب کرده اند ، که با این ترتیب مثل این است که چنین زنی پس از « توصیف مستمر»جدای از شوهر را یک 

از شوهر معرفی کرده و مقرری باالتر را دریافت داشته است ، که این یک فعل مثبت  پیوستن به شوهرش باز خود را یک زن جدا

 .2می شود 8301بوده و موجب تحقق جرم کالهبرداری از نظر حقوق انگلستان )قانون سرقت( مصوب 

می باشد و امروز طرح این موضوع در دادگاه های انگلستان با  8318نباید نا گفته گذاشت که با توجه به ارجاع سال صدور حکم 

قصور در ارایه »، یک جرم خاص مرتبط با کالهبرداری ، تحت عنوان  2000مصوب « قانون کالهبرداری» 8(2)(b)استناد به بخش 

ک فعل می باشد ، در زمانی ارتکاب می یابد جرم ، که در واقع عنصر مادی آن ترد گرفت. این مورد رسیدگی قرار خواه« 8اطالعات

که کسی وظیفه ارایه ی اطالعاتی را داشته است به قصد تحصیل منفعتی برای خود یا ایراد ضرر به غیر ، با سوء نیت از ارایه 

 اطالعات خود داری کند.

 

                                                           

 .شعبه سوم دیوان عالی کشور 1118/ 11/9، مورخ 2982رای شماره . 1             

1.Moore v. Branton . 

.2.Failing to disclose information 
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 ای تحقق جرم کالهبرداری در دو نظام حقوقی ایران و انگلستانشرایط و اوضاع و احوال الزم بر ۲-۲-۲

 از میان همه شرایطی که وجود آنها برای تحقق جرم کالهبرداری ضروری است ، سه شرط مهم وجود دارند که عبارتند از:

  ری استفاده می کندکالهبردار از آنها برای اغفال دیگمتقلبانه بودن وسایلی که. 

  خوردن قربانی ، که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم می اغفال شدن و فریب

 .باشد

 برده شده به دیگری. تعلق مال 

 حال ، هر یک از این سه شرط را به طور مجزا مورد بررسی قرار می دهیم.

 

  متقلبانه بودن وسایل یا عملیات مورد استفاده کالهبردار ۲-۲-۲-۱

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و » 8متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کالهبردار از قسمت صدر ماده لزوم 

قبل از بیان برخی از مصادیق جرم کالهبرداری استنباط می شود. این ماده قبل از بیان برخی از مصادیق جرم « کالهبرداری 

استفاده کرده است و این قید همه مصادیق ذکر شده ی بعدی را در بر « یله و تقلب هر کس از راه ح» کالهبرداری ، از عبارت 

 داشتن»یا به « فریب دادن مردم به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم »میگیرد. به عبارت دیگر 

و غیره همه باید « اتخاذ اسم یا عنوان مجعول» یا « رواقعن انها از حوادث و پیش آمد های غیترساند»یا « اموال و اختیارات واهی 

 یو به عبارت دیگر متضمن یک سلسله صحنه سازی ها و مانور های متقلبانه باشد تا جرم کالهبردار« حیله و تقلب»مسبوق به 

رار قرداری مورد تاکید رای متعددی لزوم توسل به وسایل متقلبانه را برای تحقق جرم کالهبمحقق گردد.دیوان عالی کشور در آ

 را اشاره می نماییم:داده است که به یکی از این آ
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صرف گرفتن وجه از کسی دارای جنبه کیفری نخواهد بود ، و به عبارت اخرا مادام که ارکان و عناصر اختصاصی بزه موضوع ماده »

کی از شقوق دیگر آن ماده است محرز نگردد ، قانون کیفر عمومی که از جمله به کار بردن حیله و تقلب در گرفتن وجه یا ی 281

 8« حکم به تقصیر مورد نخواهد داشت.

وسایل متقلبانه به بردن مال دیگری اشاره کرده است ، تردیدی وجود  با این که ماده قانونی پس از ذکراز این گذشته ، با توجه 

 انجام شود. بنابراین، اگر عاریه گیرنده )« ی تحصیل مال برا»و « مقدم بر تحصیل مال »ندارد که توسل به وسایل متقلبانه باید 

مستعیر ( با توسل به وسایل متقلبانه وانمود کند که مورد عاریه از او به سرقت رفته است ، و به تبع آن مال متعلق به عاریه دهنده 

 ) معیر ( را تصاحب کند عمل وی را نمیتوان کاله برداری دانست. 

در موردی که متهم در باک اتومبیل خود بنزین ریخته و سپس به دروغ وانمود کرده بود که پول بنزین باید دادگاه های انگلستان 

به حساب شرکت گذاشته شود، حکم به کالهبرداری ندادند زیرا متهم ، قبل از توسل به وسایل متقلبانه بنزین را دریافت کرده 

 است.

 اغفال و فریب قربانی ۲-۲-۲-۲

ال را م، اغفال و فریب قربانی شرط دیگری است که برای تحقق جرم کالهبرداری ضروری می باشد. به این معنا که ، قربانی جرم 

بارضایت اما در نتیجه فریب خوردن و اغفال شدن در اختیار مجرم قرار می دهد ؛ بنابراین ، کسی که با استفاده از داروی بیهوش 

 ه و مالش را میبرد ؛ نمیتوان به ارتکاب جرم کالهبرداری محکوم نمود.کننده دیگری را بیهوش نمود

الزمه ی اغفال و فریب قربانی ، عدم آگاهی او نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده ی کالهبردار می باشد. بدین ترتیب ، 

حال شخص بیمه شده خسارت وارده  مسئول شرکت بیمه ای که علی رغم آگاهی نسبت به عمدی بودن آتش سوزی برای رعایت

 علیه شرکت بیمه شود. مدعی وقوع کالهبرداری دبه وی را می پردازد ؛ نمی توان

ل کرده ، متهم با صحنه سازی خو را بیوه فقیری جا زده و از دیگری تقاضا پو 81۰0در یک پرونده قدیمی در انگلستان ، در سال 

به دام انداختن وی پولی را به او داده بود. دادگاه رای داده  از نیرنگ متهم و قصدبود ؛ شخص مذکور نیز ، علی رغم مطلع شدن 

ین ، بنابر ا بود که در این مورد صحنه سازی متهم مقرون به موفقیت نبوده و شخص مقابل پول را به قصد دیگری داده بود است.

                                                           

 .شعبه دوم دیوان عالی کشور 11/8/1121،مورخ 2222رای شماره . 1            
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، در حال حاضر این عمل از  2000سال «  کالهبرداریقانون » لیکن با تصویب متهم به ارتکاب کالهبرداری محکوم نشده است. 

 عدی توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.د که در این مورد در بند های بنظر حقوق انگلستان کالهبرداری محسوب می شو

ی سقابل تصور است. ک« انسان»لزوم فریب خوردن قربانی جرم کالهبرداری نشان می دهد که ارتکاب این جرم تنها علیه یک 

نمیتواند ماشین را فریب دهد ، بنابراین ، کسی که با انداختن یک سکه تقلبی به درون یک دستگاه مخصوص فروش مواد غذایی 

همین طور ، دستکاری شخص در برنامه رایانه و انتقال پول اجناسی را دریافت می دارد ، مرتکب جرم کالهبرداری سنتی نمی شود.

از نظز قانون ما خالی از اشکال نمی باشد. هر چند بدیهی است ، هر « برداری های رایانه ایکاله»به حساب خودش تحت عنوان 

مورد استفاده قرار دهد و مثال سندی را به وسیله ی آن جعل کند و سپس با استفاده از ان « وسیله»گاه کسی رایانه را به عنوان 

هبرداری محسوب خواهد شد.در حقوق انگلستان ، بنا به تصریح قانون سند ، شخصی را فریب داده و اموال او را ببرد ؛ عمل وی کال

، اعم از این که آن دستگاه با دخالت انسان یا 8وب شده است گاه نیز کالهبرداری محسمال تقلب نسبت به یک سیستم با دستاع

 ریب خوردن قربانی در کالهبرداری شرط نیست ، بلکه قصدفبدون دخالت انسان کار کند. شاید به این دلیل که در انگلستان اساسا 

و شاید هم به همین دلیل که قوانین موضوعه در نظام کامن الو همواره تفصیلی و با تعریف اصالحات فریب دادن کفایت می کند. 

 (.812/ص8811و عبارتی است که در قانون به کار رفته است)شیروی/

توسل مجرم به وسایل متقلبانه و خود منتج به دادن مال از سوی وی گردد. بنابراین ، در یک  اغفال و فریب قربانی باید ناشی از

برداری هیگری فروخت حکم به کالدمسروقه ای را با تغییر دادن پالک های نمره اش به  مبیلوپرونده انگلیسی که در آن متهم ات

هی به پالک ها نداشته و در واقع تغییر دادن آنها موجب دادن شد ؛ زیرا معلوم گشت که خریدار در هنگام خرید هیچ توجداده ن

 .2پول توسط وی نشده بوده است

عنی رابطه سببیت موثر موجود باشد ، یبنابر آنچه که گفته شد ، باید بین اغفال و فریب قربانی و بردن مال وی توسط کالهبردار 

مال باخته باشد.. پس ، اگر کسی با حیه و تقلب و با اغفال دیگری علت مستقیم و عمده بردن مال توسط کالهبردار گول خوردن 

موفق شود کارت عابر بانک وی را از او بگیرد ؛ نسبت به این کارت مرتکب کالهبرداری شده و هر گاه بعدا با استفاده از این کارت 

 عابر بانک پول بگیرد ، این عمل را باید سرقت دانست ؛ نه کالهبرداری.

                                                           

1. Fraud by false representation. 

 1.Laverty (1970).all ER ;CA 
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 لق مال برده شده به غیرتع ۲-۲-۲-3

برده شده اعم از منقول یا غیر منقول به دیگری شرط تحقق جرم  ایر جرایم علیه اموال ، تعلق مالدر کالهبرداری نیز ، مثل س

است. بنابراین ، کسی که با توسل به وسایل متقلبانه مال خود را از تصرف دیگری خارج می کند ؛ حتی در صورت مشروع بودن 

رف محکوم به جرم کالهبرداری نمی گردد. مانند این که موجر عین مستاجره را با توسل به وسایل متقلبانه از ید تصرف متص

 . خارج کند؛ مستاجر که طبق قانون مالک منافع ملک می باشد و بنابراین تصرفش مشروع است 

 ی حق مالکانه ایجاد می کند. البته در حقوق انگلستان ، با توجه به این که تصرف مشروع متصرف برای وی نوع

 در این مورد ممکن به نظر می رسد. حکم به ارتکاب کالهبرداری 

 نتیجه حاصله ۲-۲-3

کالهبرداری از زمره جرایم مقید است ، که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص می باشد. نتیجه ای که ، بنا به تصریح قانون حصول 

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس » 8ماده « بردن مال دیگری.» آن برای جرم کالهبرداری الزم است عبارت است از 

و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی » ... از مصادیق جرم کالهبرداری اشعار می دارد :  پس از ذکر برخی« و کالهبرداری 

دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن ها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد 

 » .. 

در  «مال دیگری را ببرد »ثنی کردن ضرر ها و منافع غیر مالی می باشد ؛ و عبارت توسط قانون گذار برای مست« مال»آوردن قید 

 نکته است : 2بر دارنده 

  ورود ضرر مالی به قربانی 

 انتفاع مالی کالهبردار یا شخص مورد نظر وی 

 در مورد نکته اول ، رای زیر از دیوان عالی کشور صادر شده است:

اگر وارثی قسمتی از اموال غیر منقول مورث خود را که بین او و سایر ورثه مشترک بوده در موقع ارزیابی نشان ندهد و در نتیجه » 

این عمل آن قسمت ، که عبارت از  دو باب خانه بوده ، مورد تقسیم واقع نشود ، چون نتیجه این کار ، بر فرض هم از روی سوء 

بیش از این نیست که مقداری از ترکه تقسیم نشده و به حال اشتراک باقی بماند ، بنابر این ، نمی توان نیت انجام یافته باشد ، 
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گفت وارثی که آن قسمت از مال را نشان نداده آنها را تملک کرده ، زیرا تقسیم نشدن مال باعث مالک شدن نسبت به آن نمی 

 8«خورده یا الاقل شروع به این کار کرده است. شود تا گفته شود آن مال را از راه تقلب بدست آورده و

انند مدر توضیح نکته دوم ، اگر کسی از روی انگیزه خاصی مثال انتقام جویی دیگری را فریب دهد و باعث ورود ضرر مالی به او شود 

مورد  ریب دهنده یا شخصبدون این که فاین که ، قربانی تحت تاثیر اعمال متقلبانه فریب خورده و مالش را به ثمن بخس بفروشد 

 د.حقق نخواهد شنظر وی نفعی از این ضرر ببرند ، جرم کالهبرداری به دلیل عدم انتفاع مالی فریب دهنده یا شخص مورد نظر او م

بنابر این ، هرگاه کسی با توسل به وسایل متقلبانه نظر شخص دیگری را نسبت به ازدواج با خود جلب کند ، محکوم کردن وی به 

اب جرم کالهبرداری ممکن نخواهد بود ؛ هر چند که ممکن است ملزم به جبران مدنی شده و مثال حق فسخ ازدواج برای فریب ارتک

 خورده ایجاد شود.

» ، در انگلستان ، ضمن ایجاد جرمی تحت عنوان  2000مصوب سال «قانون کالهبرداری » به ذکر است که در بخش اول  الزم

تحقق آن را منوط به تحصیل چیزی یا حتی فریب خوردن کسی ندانسته ، بلکه صرف « یف خالف واقع کالهبرداری به وسیله توص

قصد تحصیل چیزی برای خود یا ایراد ضرری برای غیر را کافی محسوب کرده است. به عالوه ، توصیف انجام شده باید نادرست یا 

 گمراه کننده باشد.

  ۲عنصر روانی-۲-3

قرن پیش بر لزوم داشتن مسئولیت  81حقوق اسالمی بسیار قبل از حقوق اروپایی به عنصر روانی جرم توجه کرده است و از همان 

 ) افراد زنده برخوردار از عقل ، بلوغ و اختیار ( تاکید داشته است. کیفری 

اروپا ،حیوانات ،  قوانین»اذعان می دارد :  همانظوری که شارل ریموند حقوقدان فرانسوی و رئیس سابق دادگاه تمییز آن کشور

حقوق اسالم از این :» همین نویسنده اضافه می نماید که « مردگان و خردساالن را به پای میز محاکمه کشانده و مجازات می نمود.

 ( 1۰،ص 8838نجفی توانا،  («قرن از ما جلوتر است. 82جهت 

                                                           

 .، شعبه دوم دیوان عالی کشور  1122/  1/9/1، مورخ 18رای شماره .1               

.1.mental element 
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 عام و سوء نیت خاص تشکیل می شود.  عنضر روانی جرم کالهبرداری از دو جزء سوء نیت

ه برای اغفال و مغرور کردن دیگری)شامبیاتی/ یت عام عبارت است از : به کارگیری ارادی و آگاهانه وسایل متقلباننسوء 

توضیح این که ، منظور از قصد بردن مال دیگری « بردن مال دیگری » سوء نیت خاص عبارت است از : قصد  (.202/ص8838

 قصد بردن مال خاص یا مقدار معینی مال یا مال شخص معینی نمی باشد.

ه ، احتمال مثل این ک داشته باشد.« تردید » در موارد بینابین ، ممکن است کالهبردار نسبت به متقلبانه وسایل مورد استفاده خود 

و با آنها کاال می خرد. که در حقوق ایران تقلبی بودن اسکناس های خود را می دهد ولی بدون تحقیق بیشتر ، آنها را خرج می کند 

چون نمی توان گفت این شخص در هنگام تحصیل مال از عنصر روانی الزم یعنی به کارگیری آگاهانه وسایل متقلبانه برخوردار 

 ست ، حکم به ارتکاب کالهبرداری بدون اشکال نخواهد بود و طریق احتیاط آن است که از این کار خودداری نماییم. بوده ا

 از نظر حقوق انگلستان عنصر روانی جرم کالهبرداری اعم است از : قصد و بی تفاوتی یا بی اعتنایی ؛ به همین دلیل ، بخش

(2)(b)2 «توضیحات وی غلز یا گمراه کننده هست یا ممکن « می داند » ، هر فردی را که  2000مصوب سال « قانون کالهبرداری

بنابراین ، مرتکب مثال باال نسبت به دانسته است.  «جرم کالهبرداری بوسیله ی توضیحات نادرست » است که باشد ، مرتکب

بی تفاوتی برای تحقق عنصر روانی جرم بوده و همین « بی تفاوت » متقلبانه بودن یا متقلبانه نبودن اسکناس های مورد بحث 

 کالهبرداری کفایت می کند.

 

 نتیجه

 تمایز قوانین کالهبرداری در ایران و انگلستان:

 رفتار مادی فیزیکی ) اولین جزء از عنصر مادی ( در حقوق ایران فقط به شکل فعل مثبت پذیرفته شده است.  -8

ه تفسیر کهم پذیرفته شده « توصیف مستمر » عالوه بر فعل مثبت صرف عبارت « قانون سرقت » در انگلستان با توجه به 

یک جرم خاص مرتبط با کالهبرداری پیش بینی « قانون کالهبرداری » موسع از فعل مثبت محسوب می شود ؛ و با تصویب  

 ار از طریق ترک فعل را نیز صریحا زیر لوای جرم کالهبرداری قرار داد.که رفت« قصور در ارائه اطالعات » شد تحت عنوان 

اغفال شدن و فریب خوردن قربانی ) دومین شرط از دومین جزء عنصر مادی ( شرطی الینفک از شرایط جرم کالهبرداری  -2

 در ایران محسوب می شود.
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انند در رابطه با وجود این شرط با حقوق ایران داشت برخوردی کامال یکسان و هم« قانون سرقت » در انگلستان در این زمینه 

گر دی« کالهبرداری به وسیله توصیف خالف واقع » ضمن ایجاد جرمی تحت عنوان « قانون کالهبرداری » ؛ ولی با تصویب 

 نیازی به وجود این شرط برای تحقق جرم کالهبرداری نیست ، بلکه قصد فریب دادن کفایت می کند.

شده به غیر ) سومین شرط از دومین جزء عنصر مادی ( در حقوق ایران به طور مطلق در همه ی جرایم تعلق مال برده  -8

و حتی تصرف مشروع متصرف نیز مانعی در این زمینه ایجاد نمی علیه اموال از جمله کالهبرداری شرط تحقق جرم است 

 کند.

عی حق مالکانه ایجاد می کند ؛ بنابراین ، در صورت خارج در انگلستان با توجه به این که تصرف مشروع متصرف ، برای وی نو

 کردن متقلبانه عین مال توسط مالک عین از ید متصرف مشروع حکم به ارتکاب کالهبرداری را ممکن می سازد.

 «.بردن مال دیگری » نتیجه ) سومین جزء عنصر مادی ( در حقوق ایران عبارت است از  -1

تحقق کالهبرداری را منوط به تحصیل چزی ندانسته و صرف قصد « یله توصیف خالف واقع کالهبرداری به وس» در انگلستان 

 تحصیل چیزی برای خود یا ایراد ضرری برای غیر را کافی محسوب کرده است.

 عنصر روانی جرم کالهبرداری ) سوء نیت عام ( در ایران به کار گیری ارادی و آگاهانه وسایل متقلبانه برای اغفال و مغرور -1

 کردن دیگری می باشد. 

در انگلستان حالت بینابین نیز پذیرفته شده است ؛ به این معنا که ، سوء نیت عام اعم است از قصد ، بی تفاوتی یا بی اعتنایی. 

 ول جرم کالهبرداری از حقوق ایرانبه این ترتیب ، در حقوق انگلستان دامنه شم

 موسع تر می باشد.
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