
  
  
  
  
  

  تحصيل متقلبانه خدمات
  الدين قياسيدكتر جالل

  حقوق دانشگاه قم دانشكدهاستاديار 
 عباسعلي نيك نسب

  دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه قم
  

  
مجمـع   1367اختالس و كالهبـرداري مصـوب سـال    ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا،

اي به تحصـيل متقلبانـه   اشاره ان شرايط تحقق جرم كالهبرداري،در مقام بي تشخيص مصلحت نظام،
شناسايي  تاكنون رويه قضايي خاصي نيز در راستاي جبران اين خالء قانوني ايجاد و وخدمات ننموده 

اي كـه در ايـن مقالـه بـه چنـين نتيجـه      ( چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نمـاييم  .نشده است
 741از طرفي مـاده   .قانون تشديد بر آن ترديدي وجود نخواهد داشت در شمول ماده يك )ايمرسيده

منـدي متقلبانـه از خـدمات ديگـران را     به صـراحت بهـره   ،1388قانون مجازات اسالمي مصوب سال 
اي، اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتهـا  كالهبرداري دانسته اما به دليل اختصاص آن به جرايم رايانه

 سياست افتراقـي قانونگـذار در  . گرددمالك و تسري آن به ساير جرايم مي مانع از تمسك به وحدت

در انگلسـتان تحصـيل    .چنين مواردي موجه نبوده و ماده يك قـانون تشـديد نيازمنـد اصـالح اسـت     
متقلبانه خدمات به عنوان جرمي مستقل ابتدا در زيرمجموعه سرقت و سپس در زيرمجموعـه عنـوان   

اري شده و شرايط و اركان و مجازات آن نيز در قانون و رويه قضـايي بـه   جرم انگ» كالهبرداري«كلي 
تحصـيل متقلبانـه   ) برخالف مصر و سوريه( در حقوق جزاي آلمان و فرانسه نيز. دقت بيان شده است

در اين مقاله جرم بودن تحصيل متقلبانه خدمات و امكان درج آن ذيل . خدمات جرم دانسته شده است
  .هبرداري مورد بحث و بررسي قرار گرفته استمقررات راجع به كال
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 مقدمه . 1

شـود و چـون   مبتالبه همه كشورهاي دنيـا محسـوب مـي    ي از جمله جرايمامروزه كالهبردار
جـرايم يقـه سـفيدان     جـزء  غالبـاً  يابد،معموال از ناحيه افرادي با بهره هوشي باال ارتكاب مي

باختگان و مقامات قضايي دادسـرا را در اثبـات وقـوع جـرم و     محسوب شده و اين قضيه مال
، عـادي  از طرف ديگر هـيچ قانونگـذار   .نمايدعف ميمضا دچار مشكل انتساب آن به مرتكب،

ثر از أمتـ  مشـكالتي را كـه در آينـده و    كليه مسـائل و  تواند در زمان تصويب يك قانون،نمي
كالهبرداران نيز كه گويا هميشـه يـك قـدم    .بيني نمايدگذشت زمان ايجاد خواهد شد، پيش

بـا سـوء اسـتفاده از نقـائص و      ،نماينـد جلوتر از قانونگذار و چه بسا حقوقـدانان حركـت مـي   
كنند به نحوي عمل نمايند كه در صورت تشـكيل پرونـده   هاي مواد قانوني، سعي ميكاستي

از  .به سادگي بتوانند از اتهام كالهبرداري شانه خـالي نماينـد   كيفري و ايراد اتهام عليه آنان،
سـت كـه مرتكـب بـا     امكان يا عدم امكان تحقق كالهبـرداري در حـالتي ا   ،جمله اين نقائص

از خـدمات غيـر    به جاي به دست آوردن اموال مـادي بـزه ديـده،    توسل به وسايل متقلبانه،
با توجه . نمايدرايگان او سوء استفاده نموده و از پرداخت بهاي خدمات مذكور شانه خالي مي

 به آنكه قوانين سنتي مربوط به كالهبرداري در ايران در اين خصوص سكوت اختيـار نمـوده  
و هـيچ   اما در قوانين اخيرالتصويب ناظر به جرايم رايانه اي به اين حالت اشـاره شـده اسـت،   

 در اين مقاله كـه بـا روش كيفـي    گونه تحقيق جامعي تاكنون در اين موضوع صورت نگرفته،
انجام گرديده سعي شده است به اين سـوال پاسـخي قـانع كننـده داده     ) تحليلي -توصيفي(

توانـد ركـن مـادي جـرم كالهبـرداري      در حقوق ايران چنين اقدامي مي شود كه باالخره آيا
تر آيا تحصيل متقلبانه خدمات در حقوق جزاي ايـران  محسوب شود يا خير؛ و به عبارت كلي

؟ براي درك بهتر مساله و عند اللزوم  استفاده از تجارب مفيـد سـاير   جرم است است يا خير
  .ورها مانند انگلستان و آلمان نيز اشاره شده استكشورها، در مواردي به ديدگاه برخي كش

  
  كالهبرداري تعريف جرم .2

كالهبرداري عبارت اسـت از بـردن مـال ديگـري از     «: در تعريف جرم كالهبرداري گفته شده
: 1380ميـر محمـد صـادقي،   (» طريق توسل توام با سوء نيت  به وسايل يا عمليات متقلبانـه 

لبانه خدمات به عنوان يكي از مصاديق كالهبـرداري نيـز   اين تعريف شامل تحصيل متق .)51
تـوان تحصـيل متقلبانـه خـدمات را     تر ميتر و تخصصيبه عنوان يك تعريف دقيق. گرددمي

استفاده از خدمات انتفاعي ديگران از طريق توسل توام  با سوءنيت  به وسـايل يـا عمليـات    «
  .دانست» نمتقلبانه به قصد عدم پرداخت كامل يا جزئي بهاي آ
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  اركان جرم.3
در زير بـه  . معنوي است تحقق هر جرم نيازمند وجود و احراز سه ركن قانوني، مادي و اصوالً

  :پردازيمبررسي اركان سه گانه تحصيل متقلبانه خدمات مي
  

  ركن قانوني. 1.3
 عمده نكات ابهام جرم تحصيل متقلبانه خدمات در حقوق  جزاي ايران به ركن قانوني آن بـر 

اسـتفاده از   اي كه قوانين قبلي مرتبط با كالهبرداري اشاره صريحي به سوءبه گونه. گرددمي
اي بـه ايـن موضـوع    خدمات ننموده در حالي كه در قوانين جديد ناظر بر كالهبرداري رايانـه 

-اي و غير رايانهبه همين دليل  در اين نوشتار، ركن قانوني در جرايم رايانه. اشاره شده است

  .گيردبه صورت مجزا مورد بررسي قرار مي اي
  
  ) ايكالسيك يا غير رايانه( جرايم سنتي. 1.1.3

اي در و نيـز قـانون جـرايم رايانـه     1382تا قبل از تصويب قانون تجارت الكترونيـك در سـال  
در شــمول بســياري از قــوانين كيفــري از جملــه قــوانين مربــوط بــه جعــل و   ،1388ســال

اعمال  مشابهي كه در فضاي مجـازي مـرتبط بـا رايانـه و اينترنـت      كالهبرداري و سرقت به 
قضات دادگاهها در برخـورد بـا اينگونـه مـوارد      گرفت ابهام و ترديد وجود داشت وصورت مي

هر چند بـا تصـويب قـوانين    . اي جز تفسير مضيق قوانين كيفري و تبرئه متهم نداشتندچاره
داده شده، اما نكات جديدي كـه مـد نظـر قانونگـذار      ها پايانمورد اشاره  به ابهامات و ترديد

اي و اينترنتي، به سادگي قابـل تسـري   قرارگرفته است، به دليل اختصاص آن به جرايم رايانه
بـه  . نمايـد يكي از  اين موارد به موضوع مقاله حاضر ارتبـاط پيـدا مـي   . به ساير جرايم نيست

مندي از خدمات با حيله و تقلب را بـه صـراحت   اي بهرهاي كه قانونگذار در جرايم رايانهگونه
توان حكم آن را به كالهبـرداري  جرم انگاري نموده اما  به دليل اختصاصي بودن قانون، نمي

  .اي براي آن انديشيداي تسري داد و بايد چارهغيررايانه
در بحث جرايم سنتي، ماده يك قـانون تشـديد مجـازات مـرتكبين ارتشـاء، اخـتالس و       

  :نمايدداري به عنوان ركن قانوني اصلي جرم كالهبرداري، بيان ميكالهبر
-ها يا كارخانههركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه ماده يك

ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهـد يـا بـه امـور غيرواقـع      
آمدهاي غير واقع بترساند و يـا اسـم و يـا عنـوان مجعـول      يا از حوادث و پيش اميدوار نمايد،

وجوه و يا اموال يـا اسـناد يـا     اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر،
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 حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين طريق مـال ديگـري را  
  .شودمي ردار محسوبكالهب ببرد،

كاتوزيان، امـوال و مالكيـت،   ( ه آنكه در گذشته واژه مال ويژه كاالي مادي بودهبا توجه ب
مـذكور در مـاده يـك    » مال« اي، در شمول عنوانو به همين دليل به اعتقاد عده) 9: 1378

قـانون مجـازات    238و حتي در سوابق قانونگذاري قبلـي آن بـه شـرح  مـواد     ( قانون تشديد
شـك بـه وجـود آمـده و قـوانين      » خـدمات «، به )1362ت قانون تعزيرا116و  1304عمومي

گـردد، سـه ديـدگاه متفـاوت دربرخـورد بـا       جزايي در هنگام شك به نفع متهم تفسـير مـي  
مانند استفاده متقلبانه از خدمات وكيل، مشاورحقوقي، پزشك، ( »تحصيل متقلبانه خدمات«

آرايشگر،  استاد، نانوا، مدرس و و آشپز، معلم نقاش، ماما، روانشناس، كارمند وكارگر، بنا،نجار،
 مهنـدس و معمـار،   كفاش، راننده، كشاورز، دامدار، مشاور امالك، خياط، سردفتر و دفتر يار،

  :بدون پرداخت حق الزحمه آنان وجود دارد... كارشناس و العمل كار،دالل، حق
  

  جرم نبودن عمل ارتكابي به دليل فقدان ركن قانوني -ديدگاه اول
تقدند با توجه به عدم تصريح قانون به اين مورد و با توجه به لـزوم تفسـير مضـيق    اي مععده

محسـوب نمـوده و در   » بردن مال ديگـري «نصوص جزايي، بعيد است كه بتوان اين موارد را 
چرا كه مال چيزي است كه ارزش . )84: 1380مير محمدصادقي،( حكم كالهبرداري دانست

، و حـال آنكـه   )595: 1374 جعفري لنگـرودي، ( پول باشداقتصادي داشته و قابل تقويم به 
تواند به عبارت ديگر اموال منقول و غير منقول كه مي. اي استخدمات، فاقد چنين خصيصه

گردد كه مادي بوده و قابل تصاحب فردي موضوع جرم مذكور قرار گيرد، به اموالي اطالق مي
اد و سـتد قـرار نگيـرد، موضـوع جـرم      اگر مالي واجد جنبـه معنـوي بـوده و مـورد د     باشد و

  .)178: 1377 شامبياتي،( كالهبرداري قرار نخواهد گرفت
مندي از خـدمات را كالهبـرداري بـدانيم در دو مـورد از سـه مجـازات       از طرفي اگر بهره

بـا مشـكل مواجـه    ، )يعني رد اصل مال و جزاي نقدي معادل مـال اخـذ شـده   ( كالهبرداري
  . خواهيم شد

نوني بودن جرايم و مجازاتها و تفسير قوانين جزايي به نفـع مـتهم و اصـل    رعايت اصل قا
مندي از خـدمات  توان بهرهشود كه نمياباحه نيز، جملگي منتهي به پذيرش اين ديدگاه مي

و چون چنين عملي با هيچ يك از متون قانوني ديگر نيز قابل انطباق . را كالهبرداري دانست
ديگري را به انجـام   به عبارت ديگر چنانچه شخصي،. ايي استنيست، بنابراين فاقد وصف جز

كاري فريب دهد اين قضيه وقوع يك امر حقوقي است نه كالهبرداري، قـراردادي اسـت كـه    
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 براساس  قانون كار يا قوانين ديگر مي توان الزام وي را به پرداخت اجرت المثل مطالبه كـرد 
  . زدايي دولت  همراستا است اين ديدگاه با سياست جرم .)161: 1390كوشا،(

اي كـه در پرونـده   بـه گونـه   .كردرويه قضايي قديم فرانسه نيز از اين ديدگاه متابعت مي
خـدمات راه آهـن    رفتار متهم فاقد كارتي را كـه از كـارت اسـتفاده از    1895جانوير در سال 

چـه را كـه   چـرا كـه آن   .متعلق به ديگري سه بار استفاده نمـوده بـود، كالهبـرداري ندانسـت    
كالهبردار مزبور با جعل عنوان و فريب و تقلب به دست آورده بود تنهايك سرويس و خدمت 

 .)127 :1373 زاده،حبيب( بود كه خصيصه غير مادي داشت

قانون عقوبات جمهوري عربي مصر نيز گويا تحصـيل متقلبانـه خـدمات را جـرم انگـاري      
شود به خدمات اشاره هبرداري مربوط ميكه به بحث كال 336چرا كه در ماده . ننموده است

 :صريحي ننموده است

فريب دهد و از اين راه بـر وجـوه يـا    ... هر كس از راه حيله و تقلب مردم را  – 336ماده 
اي يا مفاصا حساب يا هر مال منقول فرد ديگري دسترسـي پيـدا كـرده و    اموال يا اسناد ذمه

 ).163 :1389حجاريـان،  (گردد ت حبس محكوم ميتمام يا قسمتي  از آنها راببرد، به مجازا
نيـز  » تمام يـا قسـمتي از آنهـا را ببـرد    « و» دسترسي پيدا كرده« عالوه بر آن، عباراتي چون

  .در مورد خدمات به كار نمي رود معموالً
در حقوق جزاي سوريه نيز تحصيل متقلبانه خدمات مانند اينكه كسي با تقلب ديگري را 

-را بدون مزد از جايي به جاي ديگر منتقل كند، كالهبرداري محسوب نميوادار كند كااليي 

  .)5: 1375الخاني،الحكيم،( شود
  

  اشيانطباق با جرم كلّ-ديدگاه دوم
اي معتقدند استفاده از خدمات با قصد قبلي عدم انجـام تعهـد در قبـال آن خـدمات در     عده

از مصاديق كالشي محسـوب   شرايطي، تواند كالهبرداري باشد، بلكه با احرازحقوق ايران نمي
قانون مجـازات   712قانونگذار در ماده  )313 : 1382گلدوزيان، جزاي اختصاصي، ( گرددمي

  :بدون آنكه تعريفي از آن ارائه نمايد اسالمي  به جرم كالشي اشاره نموده،
معاش رار هر كس تكدي يا كالشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه ام -712ماده

  ...به حبس از يك تا سه ماه محكوم خواهد شد  ...نمايد
اين شيوه قانونگذاري بر خالف اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها و قاعـده منـع عقـاب    

 چـرا كـه منظـور از عبـارت     .دهـد هاي فردي را در معرض خطر قرار ميبالبيان بوده و آزادي
. تالف نظرهاي فراوان گرديده اسـت مشخص نيست و همين نكته موجب وقوع اخ» كالشي«

فرهنــگ فارســي ( خــورقــالش، بيكــار، ولگــرد، مفــت:بــه» كــالش«در فرهنگهــاي لغــت از 
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-باز، فريبنده، مكار و عيارپيشه،كسي كه عمل او حيله بازي و مكاري ميحيله ،)1012عميد،

ابـرام   آنكه از كسان به اصرار و« و نيز) 2367و2705/ 2و ج3016/ 3ج، فرهنگ معين( باشد
 فرهنـگ دهخـدا بـه نقـل از كشـاورز،     ( »آنكه پول در آورد از كسان به سـماجت  .چيز ستاند

: همـان (انـد  دانسـته » آويـزان «؛ تعبير شده و حتي آن را معادل لهجـه تهرانـي  )123: 1381
زراعـت،  (حقوقدانان نيز كالشي را پـول گـرفتن از را ه اصـرار و سـماجت از ديگـران       .)123

تحصيل نامشروع وجوه يا اموال يا اسناد يا استفاده از خـدمات ديگـري بـا     يا و) 432: 1382
علم به عدم امكان مطلق جبران آنها يا امتناع از انجام تعهد متقابل بـا تصـميم قبلـي ماننـد     

اي بـا  اجاره اتاق در هتل يا صرف غذا در رستوران و يا استفاده از وسايل حمل و نقـل كرايـه  
محشـاي قـانون    گلـدوزيان، (انـد  تعريـف نمـوده   لق خود در پرداخت،علم به عدم توانايي مط

شايان ذكر است برخي ازكساني كه برخورداري از خدمات بـا   .)433: 1382مجازات اسالمي،
با فريب «تحقق جرم مذكور را مقيد به استفاده از خدمات ديگري  دانند،فريب را كالشي مي

 گلـدوزيان، ( توسـط مجـرم مـي داننـد    » ه قبليولي بدون توسل به وسايل و عمليات متقلبان
  .)313: 1380حقوق جزاي اختصاصي،

قـانون    712در مـتن مـاده    »كالشـي « در هر حال با توجه به ابهام موجـود در عبـارت  
مجازات اسالمي و با امعان نظر به تعاريف ذكر شده و لزوم تفسير مضيق قوانين جزايي، بعيد 

علـي  . بـا فريـب را نـوعي كالشـي بـه احتسـاب آورد       منـدي از خـدمات  است كه بتوان بهره
الزم اسـت كـه مرتكـب،آن را     712الخصوص كه براي تحقق جرم كالشي حسب صدر مـاده  

  .)جرم به عادت( پيشه خود قرار داده و از اين راه امرار معاش نمايد
  

  كفايت ركن قانوني وانطباق با جرم كالهبرداري -ديدگاه سوم
ديدگاه سومي نيز وجود دارد كـه آن را كالهبـرداري    دمات با فريب،مندي از خدر مورد بهره

 .رسد ديدگاه اخير توجيـه بيشـتري داشـته باشـد    به نظر مي. )53: 1389 كالنتري،( داندمي
  :داليل اين ادعا به شرح زير است

يـا   »اموال« يا »وجوه«درست است كه قانونگذار در ماده يك قانون تشديد از تحصيل -1
اي بـه  نام بـرده و بـه صـراحت اشـاره    » مفاصاحساب«يا  »قبوض« يا» حوالجات«يا  »اسناد«
يـابيم  در ادامه متن، در مـي » امثال آنها و...«ننموده است، اما  با توجه به عبارت » خدمات«

تواند شـامل خـدمات   بنابراين حكم ماده مذكور مي. كه موارد مذكور تمثيلي است نه حصري
  .نيز باشد

ويـژه كـاالي مـادي بـود؛ ولـي پيشـرفتهاي       » مـال « كه در گذشته واژه درست است -2
اي كـه  زندگي كنوني به تدريج آن را از اين معني محدود و ابتدايي خارج سـاخته، بـه گونـه   
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مانند زمين و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالي و ( امروزه به تمام عناصر گوناگون دارايي
 امـوال و مالكيـت،   كاتوزيـان، ( .شـود نيز مال گفته مـي  )حتي حق تاليف و اختراع و سرقفلي

قـانون مـدني كـه بـه      336از طرفي با توجه به مواد متعدد قانوني ازجمله مـاده   .)9: 1378
هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفـا بـراي آن عمـل    « :موجب آن

مل مسـتحق اجـرت عمـل خـود     اجرتي بوده و يا آن شخص عادتا مهياي آن عمـل باشـد،عا  
قانون مـدني كـه    667، يا ماده »مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است خواهد بود،

محمول بر اين است  اگر در وكالت مجاني يا با اجرت بودن آن تصريح نشده باشد،« :گويدمي
اند و نيز قانون مذكور كه قيم را مستحق اجرت ميد 1246، همچنين ماده »كه با اجرت باشد

متصـدي حمـل و    العمـل كـار و  قانون تجارت كه به ترتيب دالل،حق 377و357و  335مواد 
نقل را در قبال ارائه خدمات، مستحق اجرت دانسته است؛ در اينكه به خدمات ديگران مـالي  

و از ...«در  عبـارت » مـال «بنابراين اطالق . به عنوان حق الزحمه تعلق مي گيرد شكي نيست
خدمات را نيز به عنوان  مذكور در متن ماده يك قانون تشديد، »...ال ديگري را ببرداين راه م

  .گيرديكي از مصاديق خود، در بر مي
بـر سـاير تفاسـير تقـدم     ) احراز نظر مقنن( درميان انواع چندگانه تفسير، تفسيرغايي -3
در مـواردي كـه    .بايد به نيت واقعي يا غرض قانونگذار پـي بـرد  . )181: 1379 قياسي،( دارد

كنـد، نبايـد بـه بهانـه     مفهوم قانون صريح و روشن است و نيت قانونگذار را دقيقـاً بيـان مـي   
در موارد شك نيز دليلـي وجـود نـدارد كـه همـواره راه حـل       .از متن قانون دور افتاد تفسير،

. رددمساعد به نفع متهم برگزيده شود، بلكه بايد كوشيد تا اراده پديدآورندگان قانون كشف گ
عالوه بر منطـوق قـانون، بايـد بـه سـوابق و كارهـاي        از طرفي در استنباط مقصود قانونگذار،

مقدماتي و نيز به تحول اجتماعي و علمي  تكيه شود تا در وضع جديد، باز هم قانون قابليت 
بدين ترتيـب بـدون آنكـه از حـدود     . )222: 1393اردبيلي،(اجرايي موثر خود را حفظ نمايد 

تـوان از كـاروان تمـدن عقـب نمانـد و از      در همان چهارچوب مي نونگذار تجاوز شود،اراده قا
مظاهر زندگي نو غافل نشد و به جاي رديابي اراده قانونگذار در زمان وضع قانون، به اين نكته 
انديشيد كه اگر مساله مورد نظر هم اكنون در مجالس مقننه مطرح شود، بـه احتمـال قـوي    

در مـانحن  ) 231: 1373مقدمه علـم حقـوق،   كاتوزيان،( ه خواهد شد؟چه پاسخي به آن داد
به عبارت ديگر چه تفاوتي بين وضعيت كارگري كه در اثر اغفال ديگري . فيه نيز چنين است
الزحمه عملش، خدمت نموده با كارگري كـه همـان مبلـغ را در اثـر ارائـه      بدون دريافت حق

را در اثر اغفال بعدي از ناحيه همان كارفرمـا،  خدمت از كارفرما دريافت و سپس وجه مذكور 
از دســت داده باشــد، وجــود خواهــد داشــت؟ چــه دليلــي دارد كــه قانونگــذار قضــيه دوم را 
 كالهبرداري دانسته و ضمانت اجراي  شديدي براي آن در نظر گرفته باشد امـا قضـيه اول را  
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آيا در اينجـا   رها نموده باشد؟فاقد ضمانت اجرا ) كه در عمل هيچ تفاوتي با مورد دوم ندارد(
هـدف قانونگـذار از وضـع قـوانين مربـوط بـه        با اجراي قاعده تفسير به نفع متهم، منظـور و 

  .خير مسلماً كالهبرداري و  چند بار تشديد آن، تامين خواهد شد؟
به الفاظ خشك قانون  موجبـات سوءاسـتفاده برخـي     ،پايبندي شديد و بدون منطق -4

اي كه با انجام اعمالي كه دقيقا بـر الفـاظ قـانوني    به گونه. آوردا پديد ميافراد فرصت طلب ر
منطبق نيست، به اهداف پليد خود خواهند رسيد؛ بدون آنكه مجازاتي بر عملكرد آنان قابـل  

ها،استفاده از خدمات ديگران بـا توسـل بـه وسـايل     از جمله اينگونه سوءاستفاده. اعمال باشد
اي را فـراهم  رت عدم برخورد قاطعانـه،موجبات سـوء اسـتفاده عـده    متقلبانه است كه در صو

  .خواهد نمود
چرا كه در اينجا رد اصل . براي اعمال مجازاتهاي كالهبرداري نيز مشكلي وجود ندارد -5

الزحمه خـدمات انجـام شـده توسـط بـزه ديـده، از ناحيـه        مال، در واقع  همان پرداخت حق
حـق الزحمـه متعلـق     «نيست بلكه » خدمات«برده شده  به عبارت ديگر مال.كالهبردار است
است كه با قرائني چون توافق قبلي طرفين يا وجود تعرفـه قـانوني يـا عرفـي     » بدان خدمات

مشخص و يا از طريق ارجاع امر به كارشناس مبلغ آن قابل تعيين بوده و امكان اسـترداد آن  
نقـدي در حكـم دادگـاه قابـل ذكـر       وجود دارد و بدين ترتيب معادل آن نيز به عنوان جزاي

  .است
-توان گفت با توجه به آنكـه عمـل انسـان محتـرم اسـت و حـق      از نظر فقهي نيز مي -6

تعـرض بـدان    گيرد، مال و يا حداقل در حكم مال محسوب شـده و اي بدان تعلق ميالزحمه
. گيـرد ر مـي قـرا » وال تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل« :سوره بقره 188مشمول نهي آيه شريفه 

) هـاي دروغ به معني حيله كننده بر اموال به تزوير و نوشته( بنابراين چنين متعرضي محتال
 :1373محقـق حلـي،  ( گـردد محسوب شده و ضمن پس گرفته شـدن مـال از او، تعزيـر مـي    

1893(.  
مبني بـر انجـام   ) ع( با شعيب )ع( سوره قصص كه حكايت از توافق موسي 28و 27آيات 

به عنـوان مهريـه ازدواج بـا دختـرش دارد، نيـز       )ع( به شعيب )ع(ت موسيهشت سال خدم
  .چرا كه مهريه بايد ماليت داشته باشد. شاهد ديگري بر اين ادعاست

توان نتيجه گرفت بهره مندي از خدمات ديگران با خدعـه  باتوجه به مراتب ذكر شده مي
قـانون تشـديد،كالهبرداري    به عنوان مصـداقي از مـاده يـك   ) و نپرداختن وجه آن( و نيرنگ

  . شودمحسوب مي
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 ايجرايم رايانه .2.1.3

جرايم نيز پيشرفته تر شده و از آنجا كه قوانين قبلي معموال قابل تسري بـه   با پيشرفت بشر،
جرايم جديد و پيشرفته نيست، قانونگذاران نيز ناچار به تصـويب قـوانين جديـد منطبـق بـا      

تــوان بــه ارتكــاب از جملــه ايــن جــرايم مــي. زننــدنيازهــاي روز جوامــع خــود دســت مــي
جعل،كالهبرداري، افترا، توهين، نشر اكاذيب، سرقت، تخريب، جاسوسي وامثـال آنهـا كـه از    

صـورت گرفتـه و چـه بسـا     ) به بيان كلي در فضاي سايبر(هاي اينترنتي طريق رايانه و شبكه
تر از ارتكـاب چنـين جرايمـي بـه     رساني آنها  بسيار گستردهتر و دامنه آسيببسيار خطرناك

  . روش سنتي و بدون استفاده از رايانه و اينترنت باشد، اشاره نمود
قـانون تجـارت    1382قانونگذار ايران نيز هر چند با سـالها تـاخير، ولـي ابتـدا در سـال      
باشد، تصويب نمـود و  الكترونيك را كه حاوي باب مجزايي در جرايم و مجازاتهاي مربوطه مي

تر و كاملتري را اين بار اي مقررات جامعو به موجب  قانون جرايم رايانه 1388ر سالسپس د
  :صرفا از جنبه كيفري  به تصويب رساند و نقايص قانوني موجود را به خوبي برطرف نمود

  
  قانون تجارت الكترونيك-الف

ي پـنج  به  تصويب مجلس شوراي اسالمي  رسيده حاو 17/10/1382اين قانون كه در تاريخ 
بـه جـرايم  و مجازاتهـاي    ) 77تا 67 مواد( باب و هشتاد و يك ماده است و در باب چهارم آن

 ناميـده شـده،  » كالهبرداري كـامپيوتري «كه تحت عنوان  67ماده. مربوطه اشاره شده است
  :نمايدبيان مي
از هر كس در بستر مبادالت الكترونيكي، با سوءاستفاده و يا استفاده غيـر مجـاز   -67ماده
اي و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير هاي رايانهها و سيستمها، برنامهداده پيام

اي و غيره ديگران را ها، مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم رايانهورود، محو، توقف داده پيام
طريق براي  هاي پردازش خودكار و نظاير آن شود و از اينبفريبد و يا سبب گمراهي سيستم

خود يا ديگري وجوه، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كنـد و امـوال ديگـران را ببـرد، مجـرم      
محسوب و عالوه بر رد مال به صاحبان اموال، به حبس از يك تا سه سال و پرداخـت جـزاي   

  .شودنقدي معادل مال ماخوذه محكوم مي
الغير؛ قانونگذار نسبت به قانون در اين ماده كه البته مختص مبادالت الكترونيكي است و

تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختالس و كالهبرداري يك قدم به جلو برداشته و  هر چند 
را، به صـراحت بـردن   » امتيازات مالي« اي ننموده اما تحصيلمندي از خدمات اشارهبه  بهره

لزوم رد مال بـه صـاحبان   مال و در نتيجه،كالهبرداري دانسته و در واكنش به ارتكاب آن، به 
  . اموال نيز اشاره نموده است
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مانند دريافت متقلبانه وامي كه آن فرد در حالت عادي مسـتحق  ( تحصيل امتيازات مالي
دريافتش نيست، و ياپرداخت حق بيمه عمر كمتري با توسـل بـه وسـايل متقلبانـه و جعـل      

ت ديگران نيز همراه اسـت، امـا بـا    ؛ اگر چه معموال با استفاده از خدما)شناسنامه و امثال آن
دليل بـه  حكم آن را بيتوان توجه به آنكه قانونگذار عنوان مستقلي برايش در نظر گرفته نمي

چنانچـه بـه صـورت  متقلبانـه       67بنـابراين بـه موجـب مـاده     . تحصيل خدمات تسـري داد 
دليـل كسـب   بـه  ( ازخدمات ديگران استفاده شده و امتياز مالي تحصيل گـردد كالهبـرداري  

قابل تحقق است اما در ساير مواردي كه استفاده  ؛)امتياز مالي و نه از طريق تحصيل خدمات
  .از خدمات منتهي به كسب امتيازي نگردد، جرمي تحقق نيافته است

در انگلستان در خصوص اينكه دريافـت متقلبانـه وام بـانكي تحصـيل متقلبانـه خـدمات       
بـه همـين   . حاكم انگلستان اختالف نظر وجـود داشـت  شود يا خير؛ سالها بين ممحسوب مي

اصالحيه ديگري را به قانون سرقت وارد نمـود و مـواردي كـه     1996دليل قانونگذار در سال 
ديگري اغوا شود تا وامي را بدهد يا سبب پرداخت آن شده و يـا اجـازه پرداخـت آن راصـادر     

يا پرداخت خواهد شـد؛ را يكـي از     نمايد، با اين تصور باطل كه وام مذكور قبال پرداخت شده
متعاقبا در پرونده آر به طرفيت سافروني در سال . مصاديق  تحصيل متقلبانه خدمات دانست

سافروني به برخورداري ) Elliot,2006,p-238( اين توسعه قانوني تاييد و اعمال گرديد 2003
او با جعـل  . گرديده بوداز خدمات با فريب و شروع به برخورداري از خدمات با فريب محكوم 

هويت تظاهر  نموده بود كه فرد ديگري است تا بتواند با فريب بانك، خدمات بانكي و كـارت  
نامبرده پس از محكوميت بدوي تقاضاي تجديدنظر نمود ولي دادگـاه  . اعتباري دريافت نمايد

ل و اسـتفاده  تجديدنظر با اين استدالل كه افتتاح حساب بانكي و استفاده از آن و نيز تحصـي 
باشـد؛ درخواسـت    1978قـانون سـرقت    1تواند جرمي مشمول ماده از كارتهاي اعتباري مي
  . تجديد نظرش را رد كرد

  
  ايقانون جرايم رايانه -ب

به تصويب رسيد و مواد يك تاپنجـاه و چهـارم   5/3/1388ماده در تاريخ  56اين قانون حاوي 
را بـه خـود    782تـا  729مجازات اسالمي  مـواد ام  كتاب پنجم قانون آن به عنوان فصل سي

بـدين  . اختصاص داد و بسياري از موانع و ابهامات موجود در قـوانين سـابق را مرتفـع نمـود    
، به »كالهبرداري مرتبط با رايانه«قانون مجازات اسالمي فعلي تحت عنوان  741ترتيب ماده 

  :اين نوع كالهبرداري مدرن اشاره نموده  است
اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمـالي  هاي رايانهس به طور غيرمجاز از سامانههر ك-741ماده

از قبيل وارد كردن، تغيير، محو، ايجاد يا متوقف كردن داده ها يا مختل كردن سامانه، وجـه  
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يا مال يا منفعت يا خدمات يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند، عـالوه بـر رد   
حبس از يك تا پنج سال يا جزاي نقـدي از بيسـت ميليـون ريـال تـا      مال به صاحب آن، به 

  .يكصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد
بـه ابهامـات موجـود در     1388همانگونه كه مالحظه مي شود قانونگذار بالخره در سـال  

ان، خصوص امكان يا عدم امكان ارتكاب كالهبرداري از طريق سوء استفاده از خـدمات ديگـر  
صراحتا به جرم بودن  تحصيل خدماتبه عنوان مصـداقي از   741پايان بخشيد و در متن ماده

اي كه تحصيل كننده خدمات در معرض همان مجازاتهـايي  به گونه. كالهبرداري، اشاره نمود
قرار دارد كه نسبت به تحصيل كننده وجوه يا اموال  قابل اعمال است و قانونگذار شكي را در 

عليه تحصيل كننده خدمات ديگران، به خود راه نداده » رد مال«ليت اعمال مجازات مورد قاب
  . است

قانون مجازات چند نكته حائز اهميت بـه    741در مقايسه ماده يك قانون تشديد با ماده
  : خوردچشم مي

قانون مجازات بر خالف ماده يك قانون تشديد، به صراحت، تحصـيل   741اول آنكه ماده 
  .را نيز،كالهبرداري دانسته است) فردي غير از مجرم( دمات براي ديگريمال يا خ

اي، حداكثر ميـزان حـبس از هفـت سـال بـه پـنج سـال        دوم آنكه در كالهبرداري رايانه
قاضـي در    ضمناً. كاهش يافته اما جزاي نقدي نسبي به جزاي نقدي ثابت تبديل شده است

موارد تشديد مجـازات و  . مختار گرديده استاعمال يكي از دو مجازات حبس يا جزاي نقدي 
قانون مجازات تغييـر نمـوده    754اي به شرح ماده ميزان تشديد نيز در خصوص جرايم رايانه

  . است
كـه  » هـر كـس  «: نكته سوم آنكه برخالف ماده يك قانون تشديد كه با به كاربردن لغـت 

ص حقوقي مورد ترديد قـرارداده،  ظهور در انسانها دارد، ارتكاب كالهبرداري را از ناحيه اشخا
اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن در مواردي كه جرايم رايانه صراحتاً 747ماده

ارتكاب يابد، براي آن شخص حقوقي مسووليت كيفري قائـل شـده  و مجازاتهـاي خاصـي را     
  .برايش مقرر نموده است

وردن بيشتر نـاظر بـه انسانهاسـت تـا     نكته چهارم آنكه با توجه به آنكه اغفال و فريب خ 
اي احراز آن را الزم ندانسته دستگاههاي كامپيوتري، قانونگذار در خصوص كالهبرداري رايانه

  .و صرف استفاده غير مجاز را  براي تحقق جرم كافي فرض نموده است
 منديقانون مجازات اسالمي كه به صراحت بهره 741و اما نكته پنجم آنكه اگر چه ماده 

به اعتقـاد گروهـي   (اي است، اما از خدمات را كالهبرداري دانسته است، مختص جرايم رايانه
در  741از وحدت مالك مـاده  ،)دانندكه استفاده از وحدت مالك را در امور كيفري مجاز مي
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چرا كه همان منطقـي كـه لـزوم  مجـازات     . توان استفاده نمودمواجهه با ساير جرايم نيز مي
نمايـد، بـدون   اي را توجيـه مـي  تفاده كننده از خدمات ديگران در جرايم رايانهنمودن سوءاس

اي  از ايـن حيـث   نمايـد و جـرايم رايانـه   شك مجازات مرتكب جرايم سنتي را نيز توجيه مي
  . اي نيستند تا اختصاص حكم مذكور به آنان را توجيه نمايدداراي خصوصيات ويژه
اضر ركن قانوني كالهبرداري در حقوق ايـران را سـه   گيريم در حال حبنابراين نتيجه مي
 67ماده يك قانون تشديد ركن قانوني كالهبرداري سنتي، ماده : دهدماده قانوني تشكيل مي

 اي در بستر مبـادالت  الكترونيكـي و  قانون تجارت الكترونيك ركن قانوني كالهبرداري رايانه
در غيــر مبــادالت  رايانهــايرداري قــانون مجــازات اســالمي ركــن قــانوني كالهبــ 741مــاده

قانون تجارت الكترونيـك بـه تحصـيل خـدمات      67اما از آنجا كه در ماده . الكترونيكي است
قانون  1گفت ركن قانوني تحصيل متقلبانه خدمات در جرايم سنتي ماده  ميتواناشاره نشده، 

  .شدميباقانون مجازات اسالمي  741تنها ماده  رايانهايتشديد، و در جرايم 
. آلمان نيز از اين ديدگاه پيـروي نمـوده اسـت   ) با اصالحات بعدي( 1998قانون مجازات 
ناميـده  » كالهبـرداري و اخـتالس  « قانون مذكور كه تحت عنوان كلـي  22چرا كه در گفتار 

  :شده، يك ماده كامل را به اين جرم اختصاص داده است
تقلـب و بـا ايـن هـدف كـه      هـركس بـا   : در يافت خدمات از طريق تقلب -الف265ماده 

اي پرداخت ننمايد، از خدمات دستگاههاي خودپرداز يـا شـبكه مخـابراتي كـه جهـت      هزينه
تامين خدمات عمومي در نظر گرفته شده است، و يا از وسايل حمل و نقل استفاده كند و يا 

 اصـلي ( محكـوم خواهـد شـد   ... اي را به دست آورد، به مجـازات ورود به نمايشگاه يا موسسه
بنابراين تحصيل متقلبانه خدمات در حقوق آلمان به عنوان مصـداقي   .)248: 1389عباسي، 

  . از جرم كلي و عام الشمول كالهبرداري، اما داراي عنوان مجرمانه مستقل دانسته شده است
قانون جزاي فرانسه نيز نتيجه مجرمانه در جرم كالهبرداري  313مطابق نص صريح ماده 

به عبارت  .)9: 1389 آريامنش،( مل يا برخورداري از نوعي خدمت باشدممكن است انجام ع
 تحصيل متقلبانه خدمات يكي از مصاديق كالهبرداري است  و ديگر در حقوق جزاي فرانسه،

  .عنوان مجرمانه خاص ديگري ندارد
در حقوق جزاي انگلستان نيـز تحصـيل متقلبانـه خـدمات بـه عنـوان يكـي از مصـاديق         

توضـيح آنكـه تـا سـال     . اما تحت عنوان مستقل جزايي جرم انگاري شده است كالهبرداري،
بـه  . اي داشـت العـاده هاي فوقبود و پيچيدگي) كامن ال( جرايم مالي تابع حقوق عرفي1968
ايـن قضـيه    .اين عرصه را مناسب تدوين قانون يافـت  1اي كه كميته بازنگري قانون جزاگونه

                                                 
1.the criminal law revision committee 
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 1978ده سـال بعـد يعنـي در سـال     . شـد  1وط به سـرقت منجر به تصويب قانون جرايم مرب
مجلس اعيان انگلستان در جريان رسيدگي  1996در سال  .بخشي از قانون قبلي نسخ گرديد

به پرونده آر به طرفيت پردي با مسائل متعددي در رابطه با قانون مذكور مواجه شد كه ايـن  
 1996سال  )اصالحيه( ط به سرقتقضيه نيز به نوبه خود منجر به تصويب قانون جرايم مربو

  . قانون اخير دو قانون قبلي را اصالح نمود .گرديد
 2به جرم  به دست آوردن مزايـاي نقـدي بـا فريـب     1968قانون سرقت سال 16در ماده 

شخصي كه با فريبكاري، بـه صـورت    16ماده  1اي كه به موجب بند به گونه. اشاره شده بود
نمود، با رسيدگي از طريـق  براي خودش يا ديگري تحصيل مي متقلبانه هرگونه مزاياي نقدي

  . گرديدكيفرخواست به حداكثر پنج سال حبس محكوم مي
بـه همـين   . جامع و كامل نبود و تحصيل  متقلبانه خدمات را شامل نمـي شـد   16ماده 

بـراي اولـين بـار در حقـوق     ) 1978اصـالحي  (قانون سرقت  1دليل قانونگذار به موجب ماده
برخـورداري از  « انگلستان و به جهت رفع نقيصه مصوبات قبلي، جرمي را تحت عنـوان  جزاي

اي كه  به موجب ماده به گونه. قانون سابق سرقت الحاق نمود 16به ماده  3»خدمات با فريب
شخصي كه با هرگونه فريب  به صورت متقلبانه خدمات ديگري را تحصيل نمايد : مورد اشاره

بنابراين چنانچه فردي اتومبيل خود را براي تعمير به يك تعميرگاه . مرتكب جرم خواهد بود
نمود كه شركت هزينه تعميرات را خواهد پرداخت و بدين وسـيله از  برده و به دروغ اعالم مي

خدمات تعميركار بدون پرداخت وجه آن منتفع مي شد، مرتكب جـرم تحصـيل خـدمات بـا     
  . فريب شده بود

به همين دليل  .نين سابق ناظر به جرايم كالهبرداري وجود داشتاشكاالت فراواني در قوا
با ارائه گزارشي خواستار ايجاد اصالحات اساسي در جـرايم   2002كميسيون حقوقي در سال 

  . كالهبرداري گرديد
خود اعالم نمود از آنجاكـه  بـه   276از جمله كميسيون دربخش هشتم از گزارش شماره 

در اثبات ارتكـاب جـرايم منـدرج در آن    » فريب«عنصر 1978موجب ماده يك قانون سرقت 
مانند جايي كه متهم خدماتي را نه از طريق (بايد اثبات گردد وحال آنكه در بسياري از موارد 

بـه  ) يعني عدم بيان موضوعات مادي الزم البيان( انجام يك فعل، بلكه با توسل به ترك فعل
ه از ناحيه يك انسان ذي شـعور و قابـل فريـب،    دست آورده باشد و يا در جايي كه خدمات ن

شـود  اين عنصر قابل اثبات نيست، لذا پيشنهاد مي ،)بلكه بوسيله يك ماشين ارائه شده باشد

                                                 
1.the Theft Act 1968 
2.obtaining pecuniary advantage by deception 
3.obtaining services by deception 
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اي با نيت عدم پرداخت، خدماتي را به دست آورد كه بهـاي  هر فردي كه با هر عمل متقلبانه
ـ    Law( ه خـدمات محسـوب گـردد   آن الزم التاديه باشد، بايد مرتكب جرم تحصـيل متقلبان

Commission,2002,p-83(.  
غالـب   ،»اصـالحات قـانون تقلـب   «با انتشار اليحه مشـورتي  2004وزارت كشور در سال 

 2006سـرانجام در هشـتم نوامبرسـال    . پيشنهادات كميسيون حقوقي را مورد قبول قرار داد
مقـررات جـامعي را در    قـانون مـذكور  . در شانزده ماده به تصويب رسـيد  1قانون كالهبرداري

. هاي آن از جمله تحصيل متقلبانه خدمات تـدوين نمـود  خصوص كالهبرداري و زيرمجموعه
. مهمترين تغييرات انجام شده، ايجاد يك مفهوم مستقل و كلي تحت عنوان كالهبرداري بود

ب و كه تنهادر مورد انسانها قابل احراز بـود؛ بـر مفهـوم تقلـ     2اين قانون به جاي مفهوم فريب
بدين ترتيب در وقوع جرم اثبات فريب قرباني ضرورتي نداشته وجـرم  . تاكيد نمود 3نادرستي

  . نسبت به غير انسان نيز قابل تحقق است
  :به مساله تحصيل خدمات پرداخته شده است  2006قانون كالهبرداري  11در ماده 

  :تحصيل متقلبانه خدمات-11ماده 
راسـتاي نقـض بنـد دوم ايـن مـاده، خـدماتي را بـراي         شخصي كه با عمل متقلبانه و در -1

  .خودش يا ديگري به دست آورد، مرتكب تحصيل متقلبانه خدمات شده است
  :تحصيل خدمات در صورتي مشمول اين ماده است كه-2

ر بر اين مبنا كه بهاي آنها درگذشته پرداخت شده يا در حال پرداخت خدمات مذكو-الف
  .)ذهنيت قرباني( شدن است يا در آينده پرداخت خواهد شد، انجام شوند

در صـورت پرداخـت   (مرتكب بدون آنكه هيچگونه بهايي را پرداخـت كـرده باشـد يـا    -ب
  .ر را تحصيل نمايدبدون آنكه پرداخت كامل بها انجام شده باشد، خدمات مذكو ،)قبلي
مرتكب در زمان تحصيل خدمات با علم به اينكه خدات مذكور بر پايه پرداخت بهاي  -ج

قصد عدم پرداخـت كامـل بهـا را     ؛)يا ممكن است بر اين اساس ارائه شوند(اند آن  ارائه شده
  .)ذهنيت مرتكب(داشته باشد 

انوني كـه  در انگلسـتان در   تا كنـون تنهـا  قـ     2006پس از تصويب  قانون كالهبرداري 
هـاي  خصوص كالهبرداري به تصـويب رسـيده قـانون جلـوگيري از كالهبـرداري در مسـكن      

است كه در راستاي جلـوگيري از كالهبـرداري در    2013مصوب سي و يكم ژانويه 4اجتماعي

                                                 
1.the fraud act 
2.deception 
3.Dishonestly 
4. Prevention of Social Housing Fraud Act, 2013 
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اي افراد به بهاي كمي آنهـا  هايي كه حكومت محلي در راستاي كمك به پارهخصوص مسكن
نمايد، به تصويب رسيده اما از آنجا كه اشاره خاصي به تحصيل متقلبانه جاره واگذار ميرا به ا

  .نماييمخدمات  ندارد، از شرح آن خودداري مي
قانون كالهبرداري انگلستان در مقايسـه بـا قـانون جـزاي آلمـان در خصـوص تحصـيل        

قلبانه خـدمات را بـه   چرا كه قانون جزاي آلمان تحصيل مت. رسدتر به نظر ميخدمات، كامل
استفاده از خدمات دستگاههاي خودكار، شبكه مخابراتي،وسايل حمل و نقـل و وروديـه يـك    

اي كه قابل تسري بـه سـاير مصـاديقي همچـون     نمايشگاه يا موسسه محصور نموده؛ به گونه
  . استفاده از خدمات يك كارگر يا بنا يا نقاش و امثال آن نيست

  
 ركن مادي.4

تحصيل متقلبانه خـدمات نيـز از   . ركن مادي آن است جرم، زم براي تحقق هردومين ركن ال
در . اين حكم مستثني نيست و ارتكاب جرم مذكور بدون انجام ركن مادي قابل تصور نيست

موضـوع جـرم، وسـيله     رفتـار مرتكـب،  : ركن مادي اين جرم شش عنوان قابل بررسي اسـت 
  .شروع به جرم ارتكاب، اغفال مجني عليه، نتيجه مجرمانه و

  
  رفتار مرتكب .1.4

قـانون   13قانون تجارت الكترونيـك و   67با توجه به متن ماده يك قانون تشديد و نيز مواد 
 ،»فريـب دهـد  «كه در آنها از عباراتي همچون ) قانون مجازات اسالمي 741( ايجرايم رايانه

شـود  ه شده، نتيجه گرفته مياستفاد» هاورود، محو و توقف داده پيام« ،»مال ديگري راببرد«
بنابراين صـرف  . تحصيل متقلبانه خدمات تنها از طريق ارتكاب فعل مثبت ممكن  خواهد بود

اي از ناحيه مانند جايي كه تعميركار اتومبيل بدون انجام مانور متقلبانه(سكوت يا ترك فعل 
اي يـه شـركت يـا اداره   راننده، به اشتباه تصور نمايد كه هزينه تعمير اتومبيـل مـذكور از ناح  

بـراي تحقـق   ؛ )پرداخت خواهد شد و راننده با علم به اشتباه تعميركار، سكوت اختيار نمايـد 
همچنين صرف دروغ براي تحقق ركن مادي جرم كافي نيسـت بلكـه   . نمايدجرم كفايت نمي
يات الزم است دروغ همراه با انجام عمل) و از جمله تحصيل متقلبانه خدمات( در كالهبرداري

در  .)7: 1391نـامور،  ( اي چـون جعـل  اسـم و عنـوان وسـمت، انجـام شـده باشـد        متقلبانه
، به نظر 2006قانون كالهبرداري  11در متن ماده  1»عمل«: انگلستان نيز با توجه به عبارت

  .)Jefferson,2009,p-642 ( رسد اين جرم با ترك فعل قابل تحقق نباشدمي

                                                 
1.Act 
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  موضوع جرم. 2.4
خدمت در لغت بـه معـاني مختلفـي    .خدمات جمع خدمت است. دمات استموضوع جرم، خ

پرسـتاري و تعهـد و   ) 589 : 1387عميد،( كار كردن براي كسي، نوكري: استفاده شده است
تيمار، انجام عملي از سر بندگي و دلسوزي براي كسي، مرافقت و انجـام كـار نيـك در حـق     

  ). 715 : تادهخدا، بي( كسي
ه خدمت بسته بـه آنكـه در كـدام عرصـه بـه كـار رود، داراي معـاني        در اصطالح نيز واژ

منظور از خدمت درحقـوق نظـامي گذرانـدن دوره سـربازي مطـابق مقـررات       : مختلفي است
در حقوق اداري خدمت دولت عبارت از . )259: 1374 جعفري لنگرودي،( مربوط به آن است

گـردد و  بـه انجـام آن مـي    اشتغال به كاري است كه مستخدم به موجب حكم رسمي مكلف
هـا يـا   استخدام دولت كه عبارت از پذيرفتن شخصي به خدمت دولـت در يكـي از وزارتخانـه   

-شركتها يا موسسات دولتي است؛ خود به انواع مختلفي چون رسمي و پيماني تقسـيم مـي  

در حقوق كار از خدمات كارگر  .)1345قانون استخدام كشوري مصوب سال  4و1مواد (شود 
-تعبيـر مـي  » اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابدكار، حرفه، يا وظيفه«قابل كارفرما به در م

 .)1369قانون كار مصوب سال  10بند الف ماده ( شود

خـدمت   در متن قانون مجازات اسالمي كليه اعمالي را كه عرفـاً » خدمات«اطالق عبارت 
مجرم از خدمات يك كارگر استفاده گيرد و بنابراين تفاوتي ندارد كه محسوب شود در بر مي

  . غير آنها نمايد؛ يا يك كارمند يا يكي از پرسنل نيروهاي مسلح و
  :در بحث خدمات چند نكته حائز اهميت وجود دارد

قانون مجازات اسالمي دليل بـر   741در متن ماده » خدمات«استفاده از واژه  -نكته اول 
ق جرم باشد؛ همانگونه كه ساير موارد آن نيست كه تحصيل چند خدمت مختلف، شرط تحق

نيز به صورت جمع به كار رفته امـا شـكي وجـود نـدارد كـه      ) اموال و امتيازات مانند وجوه،(
  .  تحصيل يك وجه يا مال يا امتياز براي تحقق جرم كافي است

به گونـه اي كـه   . خدمات تحصيل شده بايد جنبه مالي وانتفاعي داشته باشد -نكته دوم 
اي بدان تعلق گيرد و انجام دهنده خدمات نيز، عملش را بـه قصـد دريافـت    الزحمه عرفا حق
مقنن در ماده يك قانون تشديد و نيـز  . انجام داده باشد) اعم از نقدي يا غير نقدي(بهاي آن 
اسـتفاده نمـوده كـه مويـد     » مال غير را ببرد«قانون تجارت الكترونيك از عبارت  67در ماده

خـدمات يـا   «قانون مجازات اسـالمي عبـارت    741اما در ماده . رم استمالي بودن موضوع ج
را به كار برده وممكن اسـت ايـن ابهـام را    » امتيازات مالي براي خود يا ديگران تحصيل كند

بنـابراين تحصـيل متقلبانـه    . بوجود آورد كه وصف مالي ناظر به امتيازات است؛ نـه خـدمات  
.  و  انتفاعي  و چه خدمات غيرمالي و غير انتفاعي جرم است؛ چه خدمات مالي خدمات مطلقاً
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چرا كه اوال تحصيل متقلبانـه خـدمات در   . تواند مورد پذيرش واقع شوداما اين استدالل نمي
از عبـارت   هر حال مصداقي از كالهبرداري است و كالهبرداري از جـرايم مـالي اسـت؛ ثانيـاً    

گـردد؛  وم مالي بودن خدمات استنباط ميدر قسمت انتهايي ماده لز» عالوه بر رد اصل مال«
تـوان بـه افـرادي كـه در     بـه عنـوان مثـال مـي    . شوندقوانين كيفري مضيق تفسير مي وثالثاً

زيارتگاهها آماده خدمت رساني به افـراد معلـول و نـاتوان جسـمي هسـتند وبـدون دريافـت        
حال چنانچه . مودنمايند؛ اشاره نوجهي، آنان را با صندلي مخصوص به داخل حرم هدايت مي

سازي خود را ناتوان از راه رفتن نشـان داده و بـدين شـكل از خـدمات افـراد      فردي با صحنه
چـرا كـه   . توان عملش را تحصيل متقلبانه خـدمات  دانسـت  مذكور سوء استفاده نمايد، نمي

گيرد و انجام دهنده آن نيز قصد دريافـت بهـاي   به چنين اعمالي حق الزحمه تعلق نمي عرفاً
  . مادي عمل خيرخواهانه و انسان دوستانه خود را نداشته است

در انگلستان تنها توصيفي كـه در قـانون از خـدمات ذكـر شـده آن اسـت كـه از جملـه         
بنابراين خدمات بالعـوض مشـمول   . گرددخدماتي باشند كه در قبال آنها بهايي پرداخت مي

مشـمول عنـوان كلـي     شـوند؛ اگرچـه ممكـن اسـت    عنوان تحصيل خـدمات بـا فريـب نمـي    
حتي جايي كه متهم قرباني را فريب داده باشد تا خـدماتي را بـه صـورت    .كالهبرداري باشند

مانند آنكه با طرح اين ادعاي واهـي كـه قربـاني پشـت بـدن او را      ( رايگان برايش انجام دهد
مشمول عنـوان مـورد نظـر    ، )زخمي نموده، شستن پشت خود را از او درخواست نموده باشد

چرا كه در هر حال قرباني آن عمل را با ايـن نيـت كـه     .)Herring,2010,p-100( واهد بودنخ
  . بهاي آن پرداخت خواهد شد، انجام نداده است

بنـابراين همانگونـه كـه    . مباشرت يك انسان در ارائه خدمات شـرط نيسـت   –نكته سوم 
ال آنهـا كالهبـرداري   تحصيل متقلبانه خدمات يك بنا يا نجار يا كفـاش يـا تعميركـار و امثـ    

شود؛ تحصيل خدماتي كه توسط اموال متعلق به يك انسـان بـه قصـد دريافـت     محسوب مي
بـه عنـوان مثـال افـرادي در منـاطق      . شـود گردد نيز كالهبرداري محسوب ميوجه ارائه مي

-تفريحي اسب خود را براي سواري موقت در قبال دريافت وجهـي بـه ديگـران تحويـل مـي     

ر فردي با توسل به وسايل متقلبانه مالك را فريب داده و از اسـب او اسـتفاده   حال اگ. نمايند
اي شك به خود نمايد، نبايد در صدق عنوان تحصيل متقلبانه خدمات بر چنين سوء استفاده

الخصوص كه مقنن نيز به لزوم ارائه مستقيم خدمات توسـط يـك انسـان اشـاره     علي. راه داد
تفاده از كشتي، هواپيما، قطار يـا اتـومبيلي كـه در خـدمات     همين حكم در اس. ننموده است

اي هايي كه كودكان با انداختن سـكه شود و يا در اسباب بازيحمل و نقل از آنها استفاده مي
  . شوند، نيز جاري استدر آن مدتي روي آن سوار مي

  غير قانوني هم جرم است؟ آيا تحصيل متقلبانه خدمات نامشروع و –نكته چهارم 
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در پاسخ بايد گفت وظيفه قانون حمايت از خدمات مشروع و قـانوني اسـت نـه خـدمات     
غيرقانوني؛ بنابراين تحصيل متقلبانه خدمات نامشروع كالهبرداري نيسـت ؛ هرچنـد ممكـن    

بـه همـين دليـل چنانچـه فـردي در حمـل       . است مشمول عنوان جزايي ديگري قرار گيـرد 
فريب داده وبا كمك او  و بدون پرداخت وجهي اقالم  مشروبات الكلي يا مواد مخدر ديگري را

تـوان او را تحصـيل كننـده    غيرقانوني مورد نظر را از مكاني به مكان ديگر حمل نمايد، نمـي 
متقلبانه خدمات دانست؛ اگر چه ممكن است به عنوان حمل يا نگهداري يا واردات مشروبات 

اسـتفاده متقلبانـه از خـدمات    . ب باشـد و مواد مخدر يا معاونت در چنين جرايمي قابل تعقي
ديگران درانجام قماربازي، اعمال منافي عفت، تكدي، قتل، ورزشهاي غيرقانوني چون كشتي 

هاي غير قانوني، سقط جنـين و امثـالهم   ها و مراكز فساد  و مشروب فروشيكج، فاحشه خانه
  .نيز همين حكم  را دارد

  
  وسيله ارتكاب جرم. 3.4
ونگي وسيله به كار رفته در وقوع جرم تاثيري در تحقـق آن جـرم نـدارد امـا     نوع و چگ اصوالً

كالهبرداري از جمله جرايمي است كه قانونگذار ارتكاب آن را با وسيله خاصي شرط دانسـته  
بـه يكـي از   «و » ...هر كس از راه حيله و تقلب «اين شرط از به كاربردن عباراتي چون . است

در . گردددر متن ماده يك قانون تشديد استنباط مي» لبي ديگروسايل مذكور و يا وسايل تق
اي خاص شرط است وآن چيزي نيست جـز خـود   اي هم استفاده از وسيلهكالهبرداري رايانه

هاي سنتي به صورت انجـام فعـل،   از طرف ديگر مانورهاي متقلبانه كه در كالهبرداري. رايانه
گردد، آنگـاه كـه در بسـتر فناوريهـاي     لي ميطرح اقوال و اتخاذ سمت و عنوان مجعول متج

گيرد كه در قالـب سـوء   شود  اشكال ديگري به خود مينوين اطالعات و ارتباطات محقق مي
اي قابـل بررسـي   هـاي رايانـه  هـا و سيسـتم  استفاده يا استفاده غيرمجاز از داده پيام، برنامـه 

: 1389صـادقي و شـايگان،   ميـر محمد (هستند؛ اگر چه ذكر اين مصاديق جنبه تمثيلي دارد
10(. 

شايان ذكر است استفاده از جبر و قدرت فيزيكي در به دست آوردن خـدمات ديگـران را   
توان تحصيل متقلبانه خدمات ناميد؛ هر چند ممكن است عنوان مجرمانه ديگري بـر آن  نمي

گـذار  مـد نظـر قانون  » وسـيله متقلبانـه  « قدرت فيزيكي، چرا كه به زور و جبر و. صدق نمايد
هرچند ميـل ناشـي از   ( اي كه با ميل و رغبت خودشود و فريب بزه ديده، به گونهاطالق نمي

 خـود را ارائـه نمايـد؛ شـرط تحقـق جـرم اسـت        )خـدمات  اينجا، در و( مال؛ )گمان نادرست
بنابراين الزمه تحقق جـرم آن اسـت كـه قربـاني عمـال فريـب خـورده و         .)16: 1391نامور،(

اسـتفاده از  « بـه عبـارت ديگـر    خود براي كالهبردار انجام داده باشـد و  خدمتي را با رضايت
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، وسيله مورد نظر قانونگـذار بـراي تحقـق جـرم تحصـيل متقلبانـه خـدمات        »قدرت فيزيكي
  . گرددمحسوب نمي

  
  اغفال مجني عليه .4.4

. در تحصيل متقلبانه خدمات به روش سنتي، اغفال مجنـي عليـه شـرط تحقـق جـرم اسـت      
رم بايد عمال فريب خورده و خدمات خود را با رضـايت در اختيـار كالهبـردار قـرار     قرباني ج

در مـتن مـاده   » فريب دهد«و » حيله و تقلب«اين شرط از به كار رفتن عباراتي چون . دهد
از طرفي ضرورت اغفال و فريفته شدن بزه ديده در جرم . گردديك قانون تشديد استنباط مي

نمايد كه مجني عليه اين جرم  منحصرا يك شخص حقيقي يا يكالهبرداري سنتي ايجاب م
توانند موضوع فريب واقع بنابراين حيوانات و اشياء نمي. باشد) از طريق نمايندگانش(حقوقي 

  .)16: 1391نامور، ( تواند يك ماشين يا يك اسب را فريب دهدشوند و در واقع كسي نمي
به نظـر مـي رسـد قانونگـذار     . فاوت استدر تحصيل خدمات به روش رايانه اي قضيه مت

قانون مجازات اسالمي به عمد از به كـار بـردن واژه فريـب     741جزايي اين بار در متن ماده 
اي مرتكب جرم با دخل و تصرف در داده چرا كه در كالهبرداري رايانه. خودداري نموده است

انساني به صـورت مسـتقيم   نمايد و معموال ها يا مختل كردن سامانه، خدماتي را تحصيل مي
  .در كار نيست تا فريب داده شود

تحصـيل خـدمات بـا    «به جاي استفاده از عبارت  2006در انگلستان قانون كالهبرداري 
استفاده » تحصيل متقلبانه خدمات«كه در قوانين سابق بر آن وجود داشت، از عبارت » فريب

ن پس تحقـق جـرم، نيازمنـد اثبـات     نتيجه اين تغيير اصطالح آن است كه از اي. نموده است
تواند نسـبت بـه دسـتگاههايي همچـون      فريب قرباني نيست وبه همين دليل جرم مذكور مي

بنابراين خريد متقلبانه بليط تاتر . )Cross,2010,p-159( عابربانك يا كامپيوتر نيز ارتكاب يابد
كه دانلود  بدون پرداخـت  از طريق اينترنت مي تواند مشمول اين عنوان قرار گيرد، همانگونه 

تواند يم نيز) جايي كه پرداخت بهاي آن الزم دانسته شده(هزينه موسيقي از طريق اينترنت 
-حتي استفاده از ابزار رمزگشاي مـاهواره . مشمول عنوان تحصيل متقلبانه خدمات قرار گيرد

نيـز  ) زم است،كه براي تماشاي آن پرداخت هزينه ال(اي براي تماشاي يك برنامه تلويزيوني 
  .  شوددر انگلستان تحصيل متقلبانه خدمات دانسته مي

  
  نتيجه مجرمانه .5.4

تحصيل متقلبانه خدمات به عنوان يكي از مصاديق كالهبرداري، جرمي مقيد به وقوع نتيجه 
و از ايـن طريـق مـال    «دليل مقيد بودن آن در ارتكاب سنتي جرم، اسـتفاده ازعبـارت   .است
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خدمات يا « اي آن، عبارتر متن ماده يك قانون تشديد؛ و در ارتكاب رايانهد» ديگري راببرد
  . قانون مجازات اسالمي است 741؛ در ماده »امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند

بنابراين چنانچه مانور متقلبانه به نحو كامل انجام شود اما به هردليل، خدماتي در اثر آن 
البته اگـر  . كب مشمول عنوان جرم تام تحصيل متقلبانه خدمات نيستارائه نگردد، عمل مرت

مقداري از خدمات مورد نظر  مرتكب، از ناحيه بزه ديده ارتكاب يابد باز هم جرم بـه نسـبت   
مانند جايي كه نقاشي در اثر فريب مالك سـاختمان،  . ميزان كار انجام شده، محقق مي گردد

يك اتاق از آن را رنگ آميزي نموده و ادامه كـار بـه    آميزي كل ساختمان، تنهابه جاي رنگ
بـرخالف جـرم كلـي    (در انگلسـتان نيـز تحصـيل متقلبانـه خـدمات      . هر دليل متوقف گردد

چـرا كـه بـراي ارتكـاب ايـن جـرم         .)Elliot,2010,p-241( جرمي مقيد اسـت  ،)كالهبرداري
ا  بـه نفـع خـود يـا ديگـري      آنها بايد خـدمتي ر : اي را ايجاد كنندبايست نتيجهمرتكبان مي

  . تحصيل نمايند
نكته ديگري كه در اينجا بايد بدان اشاره شود اين است كه نه تنها انجام خـدمات مـورد   
نظر، شرط تحقق جرم است؛ بلكه الزم است بين مانور متقلبانه و انجام خدمات، رابطه عليت 

ستفاده از خدمات ديگري از ناحيه بنابراين اگر مانور متقلبانه با هدف ا. نيز وجود داشته باشد
مرتكب انجام گيرد اما طرف مقابل نه در اثر فريب ناشي از مانور متقلبانه، بلكه بنـا بـه علـل    

توان گفت جرم تحصيل متقلبانه وجهات ديگري خدمات مورد نظر مرتكب را انجام دهد، نمي
  . خدمات ارتكاب يافته است

اي غير از آنچه شود آن است كه اگر نتيجهر ميبحث نتيجه، سوالي كه به ذهن متباد در
شود؟ به عنوان مثال فردي با مانور مدنظر مرتكب بوده ايجاد گردد آيا باز هم جرم محقق مي

متقلبانه و با اين نيت كه از پرداخت هزينه شست وشوي اتومبيل خود شانه خالي نمايـد،آن  
اتومبيل مذكور را جهت شست و شو به را متعلق به شركت يا سازمان خاصي قلمداد نموده و 

دهـد، تحويـل داده و پـس از    تعميرگاه بزرگي كه همه خدمات مرتبط با اتومبيل را انجام مي
استرداد خودرو متوجه شود تعميركار به تصور آنكه بدنه آسيب ديده خودرو مورد نظـر بايـد   

آيـا در  . مـوده اسـت  شده، عالوه بر شستشو، مبادرت به صافكاري آن قسمت نيـز ن ترميم مي
توان گفت تحصيل متقلبانه خدمات رخ داده اسـت؟ در پاسـخ بايـد گفـت هرچنـد      اينجا مي

تحصيل خدمات در متن قانون به صورت مطلق به كار رفته و اطالق آن در نگاه اول، خدمات 
گردد؛ اما از آنجا كه قـوانين كيفـري مضـيق    مورد نظر  مرتكب و غير آن، هر دو را شامل مي

شود و از طرفي آنچه نيت مرتكب بوده انجام نشده و آنچه كه انجـام شـده چيـزي    سير ميتف
-،  در اينجا نمي)ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد(نيست كه مورد نظر و خواست وي بوده 

توان به اطالق عبارت قانونگذار عمل نمود؛ بلكه بايد گفت هر گـاه وقـوع جـرم يـا برخـي از      
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يك از شرايط مسووليت كيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر شرايط آن و يا هر 
قاعـده  فقهـي درء   ( نفي آن يافت نشود، حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابـت نمـي شـود   

  .)قانون مجازات اسالمي جديد 120متبلور در ماده 
  

  شروع به جرم .6.4
قـانون تشـديد،    1مـاده   2ره شروع به جرم تحصيل متقلبانه خدمات به روش سنتي، در تبص

اي به بحث شروع به جرم پرداختـه  اما متاسفانه در قانون جرايم رايانه. انگاري شده استجرم
قانون مجازات اسالمي جديـد بـه    122البته ماده . اين تفاوت قابل توجيه نيست. نشده است

 1ري درجه صورت كلي شروع به برخي جرايم سنگين  و از جمله جرايم مستلزم حبس تعزي
 5و چون تحصيل متقلبانه خـدمات جـرم مسـتلزم تعزيـر درجـه      را جرم انگاري نموده  5تا 

شـروع بـه جـرم تحصـيل     هـم  در انگلسـتان   .شروع به آن هم جرم اسـت  شود،محسوب مي
  .)Molan,2008,p-613 & Jefferson,2009,p-643 ( متقلبانه خدمات قابل تصور است

و (نسه نيز ضمن جرم دانستن شروع به جرم كالهبرداري قانون مجازات فرا 313-3ماده 
، مجازات جرم تام را براي شروع بـه جـرم در نظـر گرفتـه     )از جمله تحصيل متقلبانه خدمات

  .است
  

  ركن معنوي .5
سوء نيت عام و سوءنيت : شودركن معنوي تحصيل متقلبانه خدمات از دو قسمت تشكيل مي

  . خاص
 

  سوءنيت عام .1.5
. سوء نيت عام در تحصيل متقلبانه خدمات، عمد در توسل به وسايل متقلبانه استمنظور از 

يعني مرتكب با علم به متقلبانه بودن وسيله، بـا اراده اي آزاد و در راسـتاي نيـل بـه اهـداف      
بنابراين چنانچه اداره يا سازمان يا شـركتي داراي  . نامشروع خود از آن وسايل استفاده نمايد

هاب باشد؛ به گونه اي كه پرسنل آن مجموعه را به صورت رايگان، و افـراد  سرويس اياب و ذ
منتقـل  ) من باب مثال از تهـران بـه قـم   ( متفرقه را با دريافت كرايه، از محلي به محل ديگر

نمايد و يكي از پرسنل، بدون اطالع از آن كه حكم قطعي اخراج وي صادر شده و ديگر جـزء  
ارائه كارت پرسـنلي خـود، از خـدمات حمـل و نقـل رايگـان       كاركنان آن مجموعه نيست، با 

استفاده نمايد؛ چنين شخصي را نمي توان استفاده كننده از خـدمات ديگـران بـا توسـل بـه      
  . چرا كه به متقلبانه بودن وسيله علم نداشته است. وسايل متقلبانه دانست
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  سوءنيت خاص .2.5
ديق كالهبرداري، عالوه بر سوءنيت عام، تحقق جرم تحصيل متقلبانه خدمات مانند ساير مصا

. باشدنيازمند وجود و احراز سوء نيت خاص، مبني بر قصد سوءاستفاده از خدمات غير نيز مي
به عبارت ديگر هدف و مقصود مرتكب از توسل به وسايل متقلبانه بايـد اسـتفاده از خـدمات    

. باشـد ) وم پرداخـت آن عليرغم علـم بـه لـز   (ديگران به نيت عدم پرداخت بهاي آن خدمات 
بنابراين اگر مرتكب تصور نمايد كه با توسل به وسايل متقلبانه خـدماتي را دريافـت خواهـد    

گـردد؛  نمود كه في نفسه رايگان و بالعوض است و ما به  ازايي در مقابـل آن پرداخـت نمـي   
ز همانگونه كه اگـر نيـت مرتكـب، قبـل و همزمـان بـا اسـتفاده ا       . فاقد سوء نيت خاص است

خدمات، پرداخت بهاي آن باشد، اما پـس از اسـتفاده،  بـه هـر دليـل از پرداخـت بهـاي آن        
چرا كه تقـارن زمـاني   . استنكاف نمايد، نمي توان عملش را تحصيل متقلبانه خدمات دانست

همين حكم جاريست در جايي كه هدف . در ركن معنوي و مادي نيز شرط تحقق جرم است
خدماتي نيز متعاقب  قلبانه اصوال تحصيل خدمات نباشد و اتفاقاًمرتكب از توسل به وسايل مت

جهـت خـود نمـايي وبـدون  قصـد اسـتفاده        مانند جايي كه مرتكـب صـرفاً  . برآن ارائه گردد
اي خاص معرفي نموده و فرد مخاطب ايـن ادعـا را   غيرمجاز از خدمات،خود را از پرسنل اداره

بعدي بهاي آن از ناحيـه اداره متبـوع مرتكـب،     حقيقي پنداشته وخدماتي را به اميد دريافت
  . ارائه نمايد

يا حـداقل  ( در انگلستان ركن رواني اين جرم عبارت است از آنكه مرتكب با علم به اينكه
بهاي آن خدمات الزم التاديه است، از روي تقلب قصد عـدم  ) با وجود احتمال مبني بر اينكه

رتكب بايد بداند كه خدمات مذكور بر اين اسـاس  م. پرداخت كلي يا جزئي آن را داشته باشد
به عبارت ديگر ركن رواني جرم داراي دو جزء . شود كه بهاي آن قابل پرداخت استانجام مي

  :است
در زمان تحصيل خدمات به اينكه خـدمات مـذكور   ) يا حداقل احتمال او( علم مرتكب-1

  .گردد كه پرداخت بهاي آن الزاميستبر اين اساس ارائه مي
 مرتكب بايد قصد عدم پرداخت كل يا جزئي از بهاي خدمات را  در سر داشـته باشـد   -2

)Cross,2010,p-159(. گوينـد تـا   بنابراين والديني كه در خصوص دين فرزندانشان دروغ مي
بتوانند آنان را به يك مدرسه ديني غير انتفاعي بفرستند، در صورتي كه نيت پرداخت هزينه 

اين، مثالي است كه كميسيون حقوقي در . انداشند، مرتكب اين جرم نشدهتحصيل را داشته ب
  . گزارش مربوط به كالهبرداري خود ذكر كرده است
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  مجازات جرم  .6
مجازات قابل اعمال براي تحصيل متقلبانه خدمات ، بسته به آنكه به صورت سـنتي ارتكـاب   

  :اي؛ متفاوت خواهد بوديابد يا رايانه
  

  :نتي خدماتتحصيل س .1.6
مجازات اين جرم بنا به تصريح ماده يك قانون تشديد در حالـت عـادي عبـارت اسـت از رد     

در . جزاي نقدي معادل مـال بـرده شـده    حبس از يك تا هفت سال و اصل مال به صاحبش،
حالت مشدده، مجازات حبس به دو تا ده سال افزايش يافته و انفصال از خدمات دولتـي نيـز   

  . گرددبدان افزوده مي
ــه ســادگي ســاير مصــاديق    ــه خــدمات ب رد مــال و جــزاي نقــدي در  تحصــيل متقلبان

چرا كه خدماتي كه انجام شد ديگر وجود نـدارد تـا اصـل آن    .كالهبرداري قابل اعمال نيست
الزام مرتكب به انجام عمل مشابه نيز معموال دردي را از بزه ديده درمـان  . قابل استرداد باشد

رسد بهترين راه چاره تعيين بهاي كارشناسي خدمات تحصـيل  ين به نظر ميبنابرا. نمايدنمي
بـدين ترتيـب مشـكل جـزاي نقـدي      . شده و سپس محكوميت مرتكب به پرداخت آن باشـد 

توانـد  شود و اال از آنجا كه بهاي خدمات روشـن نيسـت قاضـي  هـم نمـي     نسبي نيز حل مي
  .ود قيد نمايدمعادل آن را به عنوان مجازات جزاي نقدي در حكم خ

  
  :اي خدماتتحصيل رايانه .2.6

قانون مجازات اسالمي، عالوه بر رد مال، حبس از يك تا پنج  741مجازات اين جرم در ماده 
سال  يا جزاي نقدي از بيست ميليون ريال تا صد ميليون ريال يـا هـر دو مجـازات، دانسـته     

ر ماده مذكور لحاظ نشده اما در تفاوتي هم بين مرتكب كارمند دولت و غير آن د. شده است
اي در پنج فراز، مجازات قانون مجازات اسالمي به طور كلي براي همه جرايم رايانه 754ماده 
  : در نظر گرفته شده است) بيش از دو سوم حداكثر يك يا دو مجازات( مشدد

 زماني كه مرتكب از كارمندان دولت بوده و به مناسبت انجام وظيفـه مرتكـب جـرم شـده     -
  باشد؛

اي يا مخابراتي بوده و به مناسبت شغل هاي رايانهمرتكب متصدي يا متصرف قانوني شبكه -
 خود مرتكب جرم شده باشد؛ 

اي يا مخابراتي، متعلق به دولت يا نهادها و مراكز ارائـه دهنـده   هاي رايانهها يا سامانهداده -
 خدمات عمومي باشد؛ 

 ه باشد؛ جرم به صورت سازمان يافته ارتكاب يافت -
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 .اي ارتكاب يافته باشدو باالخره زماني كه جرم در سطح گسترده -

اي خدمات در مقايسه با ارتكاب سنتي آن، قابـل  كاهش مجازات حبس در تحصيل رايانه
توجيه نيست؛ همانگونه كه اختيار قاضي در تعيين يكي از مجازاتهاي حبس يا جزاي نقـدي   

ي دامنـه ارتكـاب جـرم در فضـاي  مجـازي بسـيار       علي الخصوص كه گاه.قابل توجيه نيست
همچنين جزاي نقدي ثابت دركالهبـرداري  . گسترده تر از ارتكاب آن در فضاي حقيقي است

تواند پاسخگوي تعرض مرتكب به نقض قوانين جامعه در مبالغ كالن باشد؛ اگر اي، نميرايانه
ين جزاي نقدي به ميزان چه مشكل مشخص نبودن بهاي خدمات و امتيازات و در نتيجه تعي

  .آن را حل نموده است
در انگلستان برخالف مقررات قبلي كه بر اساس آنها اين جرم صرفا از طريق دادرسـي بـا   

تحصـيل   2006قانون كالهبرداري 11ماده  3كيفرخواست قابل رسيدگي بود، به موجب بند 
اي رسيدگي است؛ به گونـه محسوب شده و از دو راه قابل  1متقلبانه خدمات از جرايم  دوگانه

 :كه مجازات قابل اعمال در هر يك از دو فرآيند نيز با يكديگر متفاوت است

يعني دادرسي بدون دخالـت هيـات منصـفه و توسـط     (از طريق محاكمه اختصاري -الف
مـاه حـبس يـا     12كه در اين صورت دادگاه مي تواند مرتكـب را بـه حـداكثر    ) هامجيسترت

كثر ميزان قانوني مقرر قابل تجاوز نيست، ويا به هردو مجازات مـذكور  جزاي نقدي كه از حدا
در اين بند ميزان دقيق جـزاي نقـدي معـين نشـده اسـت امـا ازسـاير قـرائن          . محكوم نمايد

توان دريافت كه منظور از ميـزان مقـرر قـانوني جـزاي     ماه حبس، مي 12بخصوص اشاره به 
اههـاي صـلح اسـت كـه همانـا ميـزان آن       نقدي، سقف جـزاي نقـدي قابـل اعمـال در دادگ    

  .)138،117 مهرا،( باشدپوند انگليس مي5000
يعني دادرسي كه توسط قضات دادگاههاي شاهي (از طريق دادرسي با كيفرخواست  -ب

توانـد مرتكـب را بـه    كه در اين صورت دادگاه مي، )گيردو با حضور هيات منصفه صورت مي
جـزاي  . يا به هر دو مجـازات مـذكور محكـوم نمايـد    سال حبس يا جزاي نقدي و  5حداكثر 

  .نقدي در اين حالت، نامحدود است
الف قانون جزا، مجازات جرم عبارت است از حـداكثر يـك    265در آلمان به موجب ماده 

سال حبس يا جريمه مالي؛ مگر آنكه فعل مذكور بر طبق قوانين ديگـر، مجـازات شـديدتري    
  . داشته باشد

                                                 
1.Hybrid 
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بـه عنـوان   ( ت جرم كالهبرداري و از جملـه تحصـيل متقلبانـه خـدمات    در فرانسه مجازا
يـورو   375000قانون مجازات، پنج سال حـبس و   313-1در ماده ) مصداقي از كالهبرداري

  . جزاي نقدي دانسته شده است
  
 :گيرينتيجه

در خصـوص   اخـتالس و كالهبـرداري،   ماده يك قانون تشديد مجازات مـرتكبين ارتشـا،   -1
قانونگذار بعدها در قانون جـرايم  . قلبانه خدمات ديگران سكوت اختيار نموده استتحصيل مت

اي به صراحت تحصيل متقلبانه خدمات را كالهبرداري دانسته  امـا از آنجـا كـه قـانون     رايانه
اي است، اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها مانع از تسري حكـم  مذكور مختص جرايم رايانه

در خصوص شمول يا عدم شمول عنوان كالهبـرداري بـه   . گرددسنتي ميآن به كالهبرداري 
توان گفت كه امروزه مال فقـط جنبـه مـادي    تحصيل خدمات اختالف نظر وجود دارد اما مي

لذا با توجـه بـه   . تواند مال و يا حداقل در حكم مال محسوب شودندارد بلكه خدمات هم مي
الخصــوص نظرجديــد قانونگــذار در جــرم اولويــت تفســير غــايي و احــراز نظــر مقــنن، علــي

اي كه وحـدت مـالك را   البته بنا به نظر عده(اي و اخذ وحدت مالك از آنكالهبرداري رايانه
، تحصيل متقلبانه خدمات ديگران كالهبـرداري محسـوب   )داننددر حقوق جزا نيز مجري مي

ميـزان مجـازات و    مانند جنبه عمـومي و ( در اين صورت كليه احكام كالهبرداري گردد ومي
البتـه جهـت   . در مـورد تحصـيل خـدمات نيـز جـاري خواهـد بـود        ...)محدوديت تخفيف و 

شود متن مـاده يـك   پيشنهاد مي اختالف نظر، جلوگيري از هر گونه سوء استفاده احتمالي و
  :به شرح زير اصالح گردد) از اين حيث( قانون تشديد

ها يـا  ي را به وجود شركتها يا تجارتخانههر شخصي كه از راه حيله و تقلب ديگر-1ماده 
ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد،يا به امور غيـر  كارخانه

واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم يا عنوان مجعـول  
قلبي ديگر، وجوه و يا اموال يـا اسـناد يـا    اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل ت

حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب يا امتياز مالي و امثال آنها تحصيل كنـد و يـا از خـدمات    
يا جزئي بهاي آن استفاده نمايـد و از ايـن طريـق مـال      انتفاعي ديگري بدون پرداخت كامل

مورد خدمات، بهـاي آن و در   در( ديگري را ببرد، كالهبردار محسوب و عالوه بر رد اصل مال
به صاحبش، به حبس از يك تـا هفـت سـال و پرداخـت     ، )مورد امتياز مالي حق االمتياز آن

جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده يا بهاي خدماتي كه استفاده نموده يا حق االمتيـازي  
  . گرددكه دريافت نموده،در حق دولت محكوم مي
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اي خدمات، اي و از جمله تحصيل متقلبانه رايانهي رايانهمجازات مقرر براي كالهبردار -2
الخصـوص  علي.در مقايسه با كالهبرداري سنتي كاهش يافته واين  تفاوت قابل توجيه نيست

بنابراين پيشنهاد . اي باشدتر از جرم غير رايانهاي ممكن استبسيار وسيعكه دامنه جرم رايانه
  .تكاب جرم واحد، برابر گرددشود مجازات دو شيوه متفاوت از ارمي

  
  :منابع و ماخذ

  :منابع فارسي وعربي. الف
 ايقرآن مجيد، ترجمه مهدي الهي قمشه

نشـر   :تهـران ، سـي وششـم  چـاپ   ،1 لـد ج ،حقوق جزاي عمومي، )1393( اردبيلي، محمد علي .1
  ميزان،

 ،»و فرانسـه قوانين كيفري ايـران   مطالعه تطبيقي جرم كالهبرداري در«، )1389( آريامنش، بشير .2
  . 57-82 صص، 7سال دوم، شماره نشريه تعالي حقوق،

محمـد   ة، ترجمـ »شرح قـانون العقوبـات السـوري   «، )1375( الخاني، رياض، الحكيم، جاك يوسف .3
  . 25-44 صص ،17شماره مجله حقوقي دادگستري، زاده، جعفر حبيب

چاپ اول،  اي،رايانه بررسي فقهي حقوقي جرايم ،)1388( پورقهرماني، بابك باي، حسينعلي و .4
  .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي :قم

  .گنج دانش :تهران، چاپ هفتمترمينولوژي حقوق، ،)1374( جعفري لنگرودي، محمد جعفر .5
 :تهـران چـاپ اول،   ،)جرايم عليه اموال( ، حقوق جزاي اختصاصي)1373( زاده، محمد جعفرحبيب .6

  .انتشارات سمت
شـماره   مجله دادرسي، ، »رم كالهبرداري در حقوق ايرانمروري بر ج«، )1377(_________ .7

  . 24-28 صص، 8
 :تهرانچاپ اول، قانون مجازات جمهوري عربي مصر، ةترجم، )1390( حجاريان، محمد حسن .8

  .انتشارات طرح نوين انديشه
، »المللـي و وضـعيت ايـران   اي از ديدگاه بينكالهبرداري رايانه«، )1386( آبادي، عبدالصمدخرم .9

  . 83-112صص ،2شماره لنامه حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران،فص
انتشـارات هـاتف   : چـاپ اول، مشـهد   ،2و1لدج ،گناهان كبيره، )1389( دستغيب، عبدالحسين .10

  .مشهد
-مركز تحقيقات رايانـه : اصفهان، )نسخه الكترونيكي(10 لدج لغتنامه،، )تابي( دهخدا، علي اكبر .11

  .نهااي قائميه اصف
  .ققنوس :تهرانچاپ اول،  ،)3تعزيرات(شرح قانون مجازات اسالمي، )1382( زراعت،عباس .12
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  .ژوبين
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