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   اجتماعي تأمين قانون97 ةبررسي اجمالي ماد
  ) حقف اجتماعي برخالمينأتاستفاده از مزاياي قانون (

**ربمرتضي ع/ * سيراهللا مرادي                                                                                                    
              

ك يعنوان ن اجتماعي بهيمأدر حال حاضر قانون ت :چكيده
ن يمأ حقوق ت، همچنين نوپا در كشور مطرح بودهةشاخ

 ،ذلك معست؛اي در حقوق فعلي مااجتماعي، عنوان ناشناخته
جانبه در خصوص مقررات  تا مطالعاتي گسترده و همهستبجا

. ردي صورت پذ،فري آني باالخص مقررات ك،ن اجتماعييمأت
قانون  97 ةن اجتماعي ماديمأفري تين مواد كيتركي از مهمي
ن يين نوشتار با هدف تبين اجتماعي است كه در ايمأت

ن يمأفري تيكي از مقررات كيعنوان  به،ن مادهيموضوعي ا
ن يمأات حقوقي تيز گسترش ادبين شناسي وبيجتماعي، آسا

ري از ورود خسارت به صندوق سازمان ياجتماعي و جلوگ
شنهاد اصالح مقررات فعلي يق پي از طر،ن اجتماعييمأت

فري ي كةن مادينكه اي به جهت ا،از طرفي .استرفتهيصورت پذ
ن يدهد و ان اجتماعي را پوشش مييمأ تةم حوزيكي از جراي
ها، موضوعات و اجزاي فني و نهياده در ارتباط با زمم

، بررسي استن و لحاظ شدهين اجتماعي تدويمأتخصصي ت

ات و يئجز ست با توجه به مباني ويبافري هم ميي كةن ماديا
    ورديرد انجام پذيگرم در آنها صورت ميطي كه جيشرا
 فريي كةله كه در مادئن مسين مرقومه بدي در ا،جهتنيازا

يشرا رم،مذكور ابزار جنداكدام جز اينها مرتكب و رم،ط ج، 
   .است شدهتوجه
 ةنكه ماديرغم ادهد عليق نشان ميين تحقيج حاصل از اينتا
م خاص و يان جرايب ن اجتماعي در مقام وضع ويمأقانون ت 97
فري مندرج در آن ي مقررات ك،استن حوزه بودهيدي در ايجد
نطبق با اهداف عام و خاص مقنن در مجازات م رم وث جيازح

  .نيستفري ين ماده كيوضع ا

  ــــــــــــــــــــــ

  ).عضو هيئت علمي گروه حقوق( استاديار دانشگاه شهركرد*

 Sm.moshaver@yahoo.com: نشاني اينترنتي

 **نور شناسي، مدرس دانشگاه پيامرمكارشناس ارشد حقوق جزا و ج

  .شهركرد

 aliarab2008@yahoo.com: نشاني اينترنتي
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تأمين اجتماعي، بيمه، حقوق كيفري، كارفرما، كارگر، : كليدواژه
  .مزايا

  مقدمه
ن منبع حقوق تريعنوان مهم بهمين اجتماعيأانون تق
مين أحقوق ت، مين اجتماعي در كشور مطرح بودهأت

   .استپا در كشور  نوةك شاخاجتماعي خود ي
 گونه آمده اينمين اجتماعيأان مفهوم حقوق تدر بي
  : است

مين اجتماعي اصلي أاگر با مقداري مسامحه بپذيريم كه ت«
شمول مورد پذيرش قرار گرفته و بنا اي جهاناست كه به گونه

بر آن است براي هر فردي در دوران زندگي حداقل نيازهاي 
مين اجتماعي بايد شامل أاجتماعي را فراهم كند، حقوق ت

 تكليف را براي جامعه و شرايط مقرراتي باشد كه حدود اين
 يعني افراد ،برخورداري از آن حقوق را براي اعضاي جامعه

ز حقوق  و ني)8: 1382 عراقي،( » مشخص كند،انساني
دهي مين اجتماعي را مجموع مقررات حاكم بر سازمانأت

 ظمنظور حفها و توزيع مجدد آنها بهآوري كمكو جمع
 امينيان،( دانندامعه مي تعادل اقتصادي افراد جةيا اعاد

1369 :3(.   
مين اجتماعي أ مقررات مندرج در قانون ت،درهرحال

مندي افراد مشمول را بيان  بهرهةاست كه حدود و نحو
ترين منابع صندوق لحاظ اينكه يكي از مهم ازدارد ومي

 اين نهاي وصولي از مشموالمين اجتماعي، حق بيمهأت
 شده، الناس محسوب، لذا اين صندوق حق استقانون

به  .گردداهميت حفظ و صيانت از آن دوچندان مي
مين اجتماعي أ قانون ت109 الي 97 مواد همين منظور

داشته، به اعمالي اشاره اختصاص به مقررات كيفري 
كه آنجاشود و ازرم محسوب ميدارد كه انجام آنها ج

 ،جانبه دقيق و همهةدر خصوص مقررات مذكور مطالع
 ،كه بتواند نيازهاي مخاطبان را پاسخگو باشدچنانآن

 به يكي از مواد مقاله در اين ،استصورت نپذيرفته

 مورد بررسي را  آن، پرداخته1مذكورقانون كيفري 
 اين مطالعات بتواند سبب شاءاهللانتا قرار خواهيم داد 

فري حقوق كي« تحت عنوانباز شدن بابي جديد 
فري  مفهوم حقوق كيدر بيان.  باشد»ن اجتماعيميأت
  : اندگونه آوردهمين اجتماعي اينأت
 رم و مقررات ناظر بر جةد بتوان مجموعشاي«

مقنن در جهت حفظ منابع و مجازات كه از سوي 
مين اجتماعي و جلوگيري از تعرض به منابع أمنافع ت

بيني گرديده را تحت عنوان حقوق شسازمان پي
» تحليل قرار دادمين اجتماعي مورد تجزيه و أفري تكي
  .)158: 1385 عرب،(

: دارد مين اجتماعي مقرر ميأت قانون 97 ةماد 
ل هاي خالف واقع يا با توس هركس به استناد اسناد و گواهي«

 از مزاياي مقرر در اين قانون به نفع ،به عناوين و وسايل تقلبي
 خود يا ة افراد خانوادةخود استفاده نمايد يا موجبات استفاد

 به پرداخت ،ثالث را از مزاياي مذكور فراهم سازداشخاص 
 و در ،جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان

 روز تا شش ماه 61اي از  صورت تكرار به حبس جنحه
   ».محكوم خواهد شد

 مذكور ةكه عنوان مجرمانبر اين اساس و از آنجا
در حكم ،رم كالهبرداري داشتهشباهت زيادي به ج 

  . شودميهبرداري محسوب كال
اكل « جرائمي است كه نوعي ةالهبرداري از زمرك

شود و تحت عنوان  محسوب مي» مال به باطل
در متون فقهي  از است تعزيرات قابل مجازات 
و از كالهبردار به » احتيال«كالهبرداري تحت عنوان 

-اسم برده شده )252: 1378 ،مكّي العاملي(» محتال«نام 

  .است
 داري در كشور ما بر اساس قوانين موضوعهكالهبر

.  ع. م.ق 238 ةاساس ماد  بر1304اولين بار در سال 
  ـــــــــــــــ

 .مين اجتماعيتأ قانون 97 مادة. 1
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شدانگاري واقع رممورد ج.   
 )تعزيرات( . ا. م. ق116 ةمادبعد از انقالب اسالمي 

در  1367به كالهبرداري اختصاص يافت و در سال 
  . شدبيني شانون تشديد پيق 1 ةماد

گذار آن را رم كالهبرداري كه قانوناما عالوه بر ج
ن ، مقناستهاي مختلف مورد حكم قرار دادهدر زمان

 برخي از كردهميبه جهت اهداف خاصي كه دنبال 
صانوني ر خاص كالهبرداري را نيز در عناصر قو

 دو ن امراست كه از ايمتفاوت مورد حكم قرار داده
   :استكردههدف را دنبال مي

رفع مشكل در خصوص عدم شمول حكم بر  .1
   ؛تمام مصاديق

عمال مجازات بيشتر يا كمتر در خصوص اِ .2
   .گونه اعمالمرتكب اين

مين اجتماعي نيز از مواردي است أ قانون ت97 ةماد
 ؛است شدهگذار وضعمين هدف اول قانونأكه جهت ت

خواستيم تمام مصاديق اين ماده  اگر مي،ديگرعبارتبه
 در عمل و در م،را منطبق با كالهبرداري بداني

 ؛گشتسر نميخصوص برخي مصاديق اين امر مي
گذار جهت رفع اين مشكل رسد قانون به نظر مي،لذا

 اقدام به ، شمول حكم بر تمام مصاديقجهتو به 
است تا بدين ترتيب به حي نمودهانشاي نص صري

پس از ذكر . ل عمومي پرداخته باشدنت از امواصيا
رم ات مختلف به بررسي ج از جه، مذكورةمقدم

عنوان يكي به ،مين اجتماعيأ قانون ت97 ةموضوع ماد
از صم پرداختر خاص كالهبرداري خواهيو .  

 97رم موضوع مادة ة جعنـاصر متشـكل:  فصل اول
  قانون 

             عنصر قانوني:مبحث اول
 است كه گان حقوقي را نظر بر آنبرخي از نويسند

عنوان يك عنصر مجزا مورد عنصر قانوني را نبايد به

 ،هرچند ؛)116: 1383 ميرمحمدصادقي،(بررسي قرار داد 
 در ،در عمل نيز شاهد آنيم كه نويسندگان مذكور

» عنصر قانوني« بدون ذكر عنوان ،مباحثاز بسياري 
ديق ضيح مصاتحت عناويني ديگر مانند تعريف، تو

اند به بيان عنصر قانوني پرداخته جز اينها رم وج 
اين ايده درست است كه  .)242: 1382 ميرمحمدصادقي،(

اي جديد از  عمال شيوهشكني و اِدر جهت ساختار
رسد، لكن به جهت  ش به نظر ميتبيين مطالب خو

دانان ايران مرسوم  معمولي كه در بين حقوقةشيو
ر اين نوشتار به عنصر  د،است و به تبعيت از ايشان

رود رم نيز اشاره ميقانوني ج.  
مين أترم استفاده از مزاياي قانون عنصر قانوني ج

 مينأت قانون 97 ة مادبرخالف حق،اجتماعي 
در . شد بحث بدان اشاره ة كه در مقدم استاجتماعي

اي را كه نبايد از نظر دور داشت اين است  جا نكتهاين
مين اجتماعي أت قانون 97 ةضوع مادرم موكه اگر ج
يكي از صآيا با شود،ر خاص كالهبرداري محسوب و 

 قانون تشديد كه ازلحاظ زمان 1 ةتصويب ماد
 ةماد ، است اجتماعي مينأتخر بر قانون ؤتصويب م

شده تلقي توان نسخ  اجتماعي را ميمينأت قانون 97
  ؟ يا خيرنمود

 ن محل اختالفدر پاسخ به اين سؤال نظر اصوليي
 عام و خاص هرگاه  در مبحث، و به عبارتياست

 حكم خاص باشد سه نظر ارائه خر برؤحكم عام م
  :)1213: 1385 محمدي،(است شده

ت كه نظر شيخ طوسي و سيد مرتضي اس : قول اول
  ؛كند نسخ خاص سابق را نقل مي

 نظر اكثريت اصوليين است كه معتقدند :قول دوم
  ؛زند  را تخصيص ميخرؤخاص مقدم عام م

بايست توقف و به  بر اين است كه مي :قول سوم
  .مرجحات رجوع كرد

 قضات محاكم نيز دانان واين مبحث در بين حقوق
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عالي كشور در ت عمومي ديوانئمطرح بود تا اينكه هي
  . به اين مباحث و اختالفات پايان داد1350سال 
شور نيز عالي ك ديوان2ت عموميئاساس رأي هي بر

  بر تخصيص خوردن عامصوليين مبنينظر اكثريت ا
 بر اين ؛استحق توسط خاص سابق را پذيرفتهال

ت ئتوان گفت از نظر هي  مي،اساس و به عبارتي ديگر
عالي كشور كه در قالب رأي وحدت عمومي ديوان

االجرا و در حكم  التباع و الزما  و الزم شدهويه صادرر
كند  ق خاص سابق را نسخ نمي، عام الحاستقانون 

كه  مين اجتماعي نيزأت قانون 97 ة لحاظ ماداز اينو 
 ةاست، مادتشديد بوده قانون 1 ةخاص و مقدم بر ماد

 1 ة ماد،زند و به بيان ديگر تخصيص مياخيرالذكر را 
 قانون 97 ة ماد ناسخ1367قانون تشديد مصوب 

  . نخواهد بود1354مين اجتماعي مصوب أت

   عنصر مادي:مبحث دوم

رفتار  در عموم جرائم از سه بخش ر ماديعنص
  حاصلهةي، شرايط و اوضاع و احوال و نتيجفيزيك

  .شود تشكيل مي
  رفتار فيزيكي: 1بند 

رم ممكن است به رفتار فيزيكي با توجه به نوع ج
شكل فعل مثبت يا منفي صورت پذيرد و منظور از 

و منظور از شكل ) فعل(شكل مثبت رفتار فيزيكي 
  .  است)ترك فعل(ي منفي رفتار فيزيك

استفاده از مزاياي قانوني سوء«رم  در خصوص ج
رم مستفاد بايد گفت اين ج»  برخالفمين اجتماعيأت

هاي خالف   استناد اسناد و گواهي به...«: از عبارت
ل به عناوين و وسايل تقلبي از مزاياي واقع يا با توس

 با فعل مثبت »...ر در اين قانون استفاده نمايدمقر
   .پذيرد ورت ميص

» استناد كردن«و » ل جستنتوس«، »استفاده كردن«
 چنانچه ، بنابراين؛هر سه از افعال مثبت هستند

كارفرمايي، ترك كار مربوط به كارگر خويش را به 
خصوص  و خود كارگر نيز در اين نكندسازمان اعالم 

اي   بيمهةاقدامي انجام نداده باشد و از اين طريق سابق
 سابق بازرسان براي كارگر هايزارشاساس گ بر

غيرشاغل محاسبه و از اين طريق مزايايي به وي تعلق 
مثالً از مزاياي درماني در اين مدت استفاده (گيرد 
كارفرماي مربوطه را  اين كارگر غيرشاغل و ،)نمايد
عمال مقررات كيفري  و ا97ِ ةاساس ماد توان بر نمي

ر مورد كارگري مچنين است د .مورد مجازات قرار داد
 اشتغال كند و  بيكاري استفاده ميةكه از مزاياي بيم

مجدد خود را به سازمان گزارش و اعالم ننموده و از 
حق غيرن بيكاري سازمان مِةاين طريق از مزاياي بيم

توان  منتفع گردد، در اين مورد نيز عمل شخص را نمي
مين اجتماعي و مقررات أ قانون ت97 ةمشمول ماد

  .دانستكيفري 

   شرايط و اوضاع و احوال:2بند 
   مقيد بودن به وسيله .1

مين اجتماعي أترم سوءاستفاده از مزاياي قانوني ج
جرمي است مقيل د به وسيله و از طريق استناد و توس

صدر  (97 ةرم موضوع مادهمان وسايلي كه در جبه 
 ماده به دو نوع  در اين.گردد ق ميآمده محقّ) ماده

  :استشاره شدهوسيله ا
  ـ اسناد و گواهي خالف واقع

  ـ عناوين و وسايل تقلبي
طور مجزا مورد هريك  از اين وسايل را بهحال 

  :دهيم بررسي قرار مي
  هاي خالف واقع  اسناد و گواهي) الف

اسناد جمع مةاساس ماد ر از سند است و بركس 
 كه در اينوشتههر  عبارت است از »سند« ق م 1284

 وا يا دفاع قابل استناد باشد، گاهي به مطلقمقام دع
  ــــــــــــــــــ

  .1350، سال 412رأي وحدت رويه، شمارة . 2
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 در اين شود كه گفته مي) اعم از نوشته و لفظي( دليل 
 در اصطالحات علوم .صورت مترادف با مدرك است

شود  راجع به فقه به روايت يك حديث، سند گفته مي
  ).364: 1384 جعفري لنگرودي،(

شهادت است و گوايي نيز  گواهي در لغت به معناي
گواهي اصطالحاً  .)302: 1384 عميد،( استگفته شده

جعفري (است به معناي تصديق به كار گرفته شده
 سندي رسمي است ، و تصديق)403: 1381 لنگرودي،

 آن امتياز ةشود و به دارند طرف دولت صادر ميكه از 
 ،تردهد و در معني وسيع رها را مياقدام به برخي از كا

تصديق عبارت است از هرگونه سند كه از هر مقام 
آن  ةا خصوصي صادر شود و به حال دارندعمومي ي

، جعفري لنگرودي( براي اقدام در كاري مفيد باشد
1384 :153(.  

  اما تفاوت بين سند و گواهي چيست؟

يك بايد گفت شده از هربا توجه به تعاريف ارائه
 از لحاظ اصولي و روابط منطقي، هر گواهي و كه

 لذا ؛ است، اما هر سندي تصديق نيستتصديقي سند
ديگر سند اعم عبارتتصديق محاط در سند است و به

ر اصطالح منطقيون  د.است از تصديق و غيرتصديق
عموم و خصوص ،  بين سند و گواهيةاصوليون رابط و

  .مطلق است
يك از الفاظ اعي هر اجتممينأت قانون 97 ةدر ماد

ر معاني خاص خود به كار د» گواهي«و » سند«
 گواهي در معناي تصديقي است كه از طرف .اند رفته

 مجوز استفاده از مزاياي  شده،صالح صادرمقام ذي
 .شود  اجتماعي محسوب ميمينأتمقرر در قانون 

 قانون 97 ةمندرج در ماد»  و گواهيسند«ويژگي 
 ، درواقع؛واقع بودن آنهاستاجتماعي برخالف مين أت

 هاي خالف واقع از  گواهياسناد خالف واقع و
مينأت قانون 97 ةرم موضوع مادشرايط تشكيل ج 

  .اجتماعي هستند

 ،به وسايل مذكور» خالف واقع« با اضافه شدن قيد 
سي بين ماهيت  تفاوتي اسا،»ها گواهي«و » اسناد«يعني 

  . استاين وسايل حادث شده
الف واقع، اسنادي هستند كه ممكن است  برخاسنادِ

هاي برخالف واقع  مجعول باشند يا نباشند، اما گواهي
اي   واقعهةل نيستند وصرفاً دروغي را دربارقطعاً مجعو

 هاييله به مثالئ براي تبيين و توضيح مس.دارند بيان مي
  :شود در اين خصوص اشاره مي

  ليستي است با فرم مشخص كه فرم،ليست حق بيمه
مين اجتماعي تهيه نموده، در اختيار أآن را سازمان ت

دهد تا اسامي كارگران خود را در  كارفرمايان قرار مي
ليست مزبور تحرير و تنظيم نمايند و سپس به شعب 

 حال اگر كارفرما در ليست مذكور .سازمان تحويل دهند
عنوان اسم فردي از آشنايان خود را نيز برخالف واقع به

شود كه   ارسال دارد و بدين طريق باعث ،هكارگر نوشت
مين اجتماعي أاين فرد به نحوي از مزاياي قانون ت

 سندي را برخالف واقع ، و استفاده نمايد شودمند بهره
است كه مجعول نيست، اما برخالف واقع تنظيم نموده

  .است
مين أ درماني تةپزشكي كه با استفاده از تعدادي دفترچ

 ،كند رت به صدور نسخه مياجتماعي مسروقه مباد
 الواقع سندي برخالف واقع را تنظيم و صادر كرده في

 حال اگر . مجعول نيست مذكوركه سند درحالي،است
 درماني كند و ةاين پزشك مبادرت به ساخت دفترچ

نمايد، سندي را ) نويسي نسخه(سازي  سپس نسخه
  .برخالف واقع ساخته كه سندي مجعول است

 91 ةوضوع مادي پزشكي مها گواهي كميسيون
، افتادگيكار  اجتماعي در خصوص ازمينأتقانون 

افتادگي مقرر در قانون مجوز استفاده از مزاياي از كار
   .است اجتماعي مينأت

 ،اگر كارگر، گواهي مزبور را خود رأساً تهيه نموده
، كنديق از مزاياي مقرره استفاده بسازد و از اين طر
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ف واقع از مزاياي مذكور آيا با توسل به اسناد خال
ل به گواهي خالف واقع؟استفاده نموده است يا با توس 
 است كه از طرف مقام ايگواهي برخالف واقع گواهي

 لكن با واقعيت و ماوقع منطبق ،شود صالح تنظيم مي
 كه از طرف مقام غيرصالح ساخته اينيست، اما گواهي

ندي سبلكه  ، نيستشود، ديگر گواهي خالف واقع مي
  .استاست برخالف واقع كه مجعول 

 اين است كه شود اي كه مطرح مي اينجا نكته در
د و سندي را بساز) مقام غيرصالح(چنانچه شخصي 

 و شود مي خالف واقع محسوب،كه اين سندآنجااز
 جعل ة، اوالً جعل بودن و عنوان مجرمانمجعول است
  چنانچه شخص از اين سند، ثانياً؛م استمحرز و مسلّ

 مينأتدر جهت استفاده از مزاياي مقرر در قانون 
  :ر است، دو فرض متصوكنداجتماعي استفاده 

شده موفق به استفاده از مزاياي مقرر بيمه :فرض اول
 كه در اين صورت شود اجتماعي نمينأتدر قانون 

ول رم استفاده از سند مجعبر جعل مرتكب ج  عالوه
  .استگشته

 به استفاده از مزاياي مقرر شده موفقبيمه :فرض دوم
د  و از اين مزايا با استناود اجتماعي شمينأتدر قانون 

 بر  اينجا عالوه در.  كندبه سند خالف واقع استفاده
  : ديگر مواجهيمةجعل با دو عنوان مجرمان

 ؛استفاده از سند مجعول -

  ؛مين اجتماعي برخالف حقأاستفاده از مزاياي قانون ت -
د معنوي يعني فعل در اينجا با تعد ،ديگربارتعبه
كه آنجا و از، هستيماحد با دو عنوان مجرمانه مواجهو

د و تكرار اب تعد مجزا در بفصليدر اين نوشتار، 
 به اين خصوص دررا  بحث تفصيلي خواهيم داشت،

  .كنيم  واگذار مي مربوطفصل

   عناوين و وسايل تقلبي) ب

 تقلبي ارائه وين و وسايلگذار تعريفي از عناقانون

يك به تعريفي از دانان هراست، لكن حقوقنكرده
  .اند عناوين و وسايل تقلبي پرداخته

 .است قانون تشديد نيز به كار رفته1ة لفظ عنوان در ماد
دانان منظور از عنوان را چنين بيان قبرخي از حقو

  :كنند مي
 .دولتي استتيتر دانشگاهي و هر نوع مقام دولتي يا غير «

 كه خود را پزشك، مهندس، استاد يا رئيس دانشگاه، كسي
وكيل دادگستري، كارشناس رسمي، قاضي، دكتر در حقوق، 

كند، عنوان   گذرنامه، وزير و نظاير آنها معرفي ميةرئيس ادار
 عناوين دوستي و خويشاوندي نيز .استمجعول اتخاذ كرده

شود، مثالً كسي را فرزند شخص  مشمول همين حكم مي
   ).71: 1383، ميرمحمدصادقي(» ي وانمود كرده باشدمعروف

مين أحال چنانچه نيروي خدماتي شاغل در سازمان ت
هاي مخصوص بازرسي  اجتماعي كه به اسناد و فرم

ها و مهرهاي الزم در  دسترسي دارد، با دستيابي به فرم
هاي مشمول قانون  اين خصوص به يكي از  كارگاه

را بازرس سازمان مين اجتماعي مراجعه و خود أت
 و از كارفرما بخواهد براي شخص الف  كندمعرفي

از اين طريق براي و ليست حق بيمه ارسال نمايد، 
ح  و به اصطال،كردهاي ايجاد  شخص الف سوابق بيمه

در اين صورت  ند،سازي ك براي شخص الف سابقه
خدماتي مذكور با جعل عنوان موجبات استفاده  نيروي

مين اجتماعي را فراهم أقانون تاز مزاياي مقرر در 
  .استنموده

هاي همچنين است هنگامي كه شخصي در بيمارستان
مارستاني معرفي طرف قرارداد سازمان، خود را ناظر بي

 درماني مربوط به خود ةهزين  از بيمارستان بخواهد،كرده
 وي را ترخيص  ويا شخص الف را با بيمه محاسبه

عنوان ل به با توس در چنين حالتي اين شخص.نمايند
مين اجتماعي استفاده أتقلبي از مزاياي درماني قانون ت

فراهم  شخص ديگري را ة استفاد يا موجباتكرده
  .استنموده
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 تعريف به كار گذار بدونوسايل تقلبي را نيز قانون
دانان وسايل تقلبي را چنين  برخي حقوق.استبرده

  :اند تعريف كرده
ل انواع مكر و حيله و خدعه و عرفاً وسايل تقلبي شام «

  ).341: 1383 گلدوزيان،(» تقلب است
رسد نيازي به   به نظر ميلذا با توجه به اين تعريف

  چرا كه بر؛ نباشد97 ةدر ماد» عناوين «ةذكر كلم
لبي شامل انواع تقلب  وسايل تق،اساس تعريف مذكور

 تقلبي نيز عناوين است و يكي از وسايلبرشمرده شده
هت اهميت خاصي گذار به ج لكن قانونست،اتقلبي 

كر آن در كنار است مبادرت به ذكه اين مورد داشته
  .استوسايل تقلبي نموده

 قانون 97 ة درماني ديگران و مادة استفاده از دفترچ)ج

  مين اجتماعيأت

معضالتي كه دفاتر اسناد پزشكي يكي از مشكالت و 
تماعي مين اجأت درمان غيرمستقيم سازمان ةحيط در

هاي   از دفترچه، غيرةبا آن مواجه هستند، استفاد
م در هنگاشخص بيمار  ،ديگرعبارت به؛درماني است

هاي درماني  از دفترچهمراجعه به مراكز درماني
  .كندديگران استفاده مي

در اين خصوص دفاتر اسناد پزشكي در هنگام انعقاد 
يار  را در اخت97 ةقرارداد با مراكز درماني متن ماد

پزشكان قرار داده تا در مطب خود جهت اطالع عموم 
مين اجتماعي در هنگام أنصب نمايند و نيز سازمان ت

 مذكور را در پشت ة متن ماد،هاي درماني صدور دفترچه
شدگان  هاي درماني جهت اطالع بيمه هاي دفترچه برگه

  . كندميو ساير اشخاص مرتبط چاپ 
با چه شخص حال اين سئوال مطرح است كه چنان

 وي  متعلق به درماني ةعلم و اطالع از اينكه دفترچ
 مزبور نمايد، آيا ة مبادرت به استفاده از دفترچ،نيست

 اجتماعي خواهد بود يا مينأت قانون 97 ةمشمول ماد

 درماني ة آيا استفاده از دفترچ،ديگرعبارتخير؟ به
ف واقع ديگري استناد به سند و گواهي تقلبي و خال

  ا خير؟ ياست
تقلبي نيست و ) سند(در اينجا بايد گفت اين دفترچه 

اساس ضوابط قانوني توسط   چرا كه بر؛اصالت دارد
است، پس تقلبي مرجع صالح ساخته و صادر شده

 برخالف واقع هم نيست، چرا كه ، از طرف ديگر.نيست
سند برخالف واقع سندي است كه مفاد و محتواي آن 

 برخالف ماوقع و حقيقت  چيزي باشد كهةكنندبيان
 مزبور هيچ چيزي را برخالف ةآنكه دفترچ حال؛باشد

اساس حقيقت بيان  گويد، چرا كه دقيقاً و بر ماوقع نمي
الصاقي در دفترچه   دارد كه متعلق به صاحب عكس مي

  آنچه برخالف حقيقت جلوه نموده، در اين ميان.است
فته  دفترچه گةكنند دروغي است كه توسط ارائهاست 

دروغ دفترچه را متعلق به كننده به زيرا استفاده ،استشده
الف برخ ديگري نه ة دفترچ، بنابراين؛خود دانسته است

واقع است و نه تقلبي است و استفاده از آن نيز نه 
 ةو نه تقلبي، لذا استفاده از دفترچاست برخالف واقع 

مين اجتماعي أ قانون ت97 ةدرماني ديگري مشمول ماد
  .هد بودنخوا

  وم يا عدم لزوم اغفال سازمانلز) د

قانون اجتماعي 97 ةرم موضوع مادگفته شد كه ج 
   .استبرداري ماهيتاً كاله

در كالهبرداري يكي از شرايطي كه براي تحقق 
ست، اغفال و فريب قربانيرم مذكور ضروري اج 

 ةا در نتيجرم بايد مال را با رضايت ام قرباني ج.است
م قرار دهد، لكن ممكن  اختيار مجرگول خوردن در

ال پيش آيد كه آيا ارتكاب جرم ؤاست اين س
كالً اشخاص ها يا  كالهبرداري عليه دولت يا شركت

   يا خير؟استحقوقي هم ممكن 
ال چنين ؤيه در پاسخ به اين سئ قضاة حقوقي قوةادار
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  :استكرده نظر اظهار
زات  قانون تشديد مجا1ة با توجه به تعريفي كه ماد «

مرتكبين ارتشا و اختالس و كالهبرداري از بزه كالهبرداري 
مذكور در آن ماده اعم خواهد بود از » ديگري«است، قيد نموده

توان گفت  دولت يا ساير اشخاص و با اين ترتيب مي
تواند  كالهبرداري از افراد عادي نسبت به دولت هم مي

باب غالب  مردم در قانون از ةمصداق داشته باشد و ذكر كلم
گيرد ولي  است، زيرا غالباً كالهبرداري از مردم صورت مي

  3».دولت ندارد اختصاص به غير
 ضمن قبول و پذيرش ،برخي از نويسندگان حقوقي

شده در آن را رد كاربردهدالل به است، اين نظريهةنتيج
  :كنند گونه نقد ميو اين

ست بلكه ا مردم در قانون از باب غالب نيامدهةذكر كلم... «
توانند فريب بخورند يا به امور  يعني افراد بشر مي» مردم«فقط 

» مردم«غيرواقع اميدوار شوند يا بترسند، ليكن لزوماً اموال 
بسا با فريب شود، بلكه چه يعني اشخاص حقيقي برده نمي

دادن مديرعامل شركت يا كارمند دولت اموال آن شركت يا 
عين حالي كه از فريب مردم قانون نيز در ... دولت برده شود

 است،سخن به ميان آورده»» ديگري«گويد از بردن مال  سخن مي
  است كه نشانشايد اين كار براي تأكيد بر اين نكته انجام شده

دهد اموال غير مردم هم قابل برده شدن توسط كالهبردار 
  ).77: 1383 حمدصادقي،رممي(» است

 واحدي ةيجا پذيرش هريك از دو استدالل فوق نتب
 و آن اين است كه كالهبرداري عليه شود حاصل مي

واقع پذير است و در ص حقوقي نيز امكاناشخا
كارمندان و كاركنان اشخاص حقوقي هستند كه اغفال 

خورند و متعاقباً مال شخص حقوقي  شده، فريب مي
  .شود برده مي

د اموال را به مين اجتماعي بايأتدرخصوص سازمان 
  :كرددو دسته تقسيم 

ل ميز، مين اجتماعي مثأتاموال اداري سازمان  :اول
  اينها؛ جزصندلي، خودرو خدمت و 

 اجتماعي كه حاصل از حق مينأتوجوه صندوق  :دوم
 كارگر و درصد وجوهي است كه توسط دولت و ةبيم

 عي پرداختمين اجتماأتكارفرما به صندوق سازمان 
مقرر در شده بتواند از مزاياي شود تا كارگر بيمه مي

استفاده از مزاياي  .كند اجتماعي استفاده مينأتقانون 
مين اجتماعي كه نهايتاً منجر به استفاده أمقرر قانون ت

شود، مورد دوم  مين اجتماعي ميأاز وجوه صندوق ت
   .بندي فوق است از تقسيم

 قانون 97 ةدرواقع همين وجوه، موضوع جرم ماد
وين و وسايل  و با توسل به عنااستمين اجتماعي أت

. شود الواقع از محل همين وجوه استفاده مي  في،تقلبي
ال اين است كه آيا در پرداخت مزايا بايد اغفال ؤاما س

مين اجتماعي أو فريبي نسبت به كارمندان سازمان ت
  صورت گيرد يا خير؟

 دقيقاً 97 ةرم موضوع مادعمالً اكثر مصاديق جهرچند 
نتيجه اغفال و منطبق بر كالهبرداري است و در 
مين اجتماعي أتفريبي هم نسبت به كارمندان سازمان 

توان ذكر نمود كه  مي مواردي را نيز ،گيرد صورت مي
كه اغفال و فريبي نسبت به كارمند يا رغم اين علي

 ،گيرد مين اجتماعي صورت نميأتكارمندان سازمان 
 اجتماعي مينأت قانون 97 ةن مورد، مشمول مادكماكا
 با اطالع از ذيربطكه ممكن است كارمند چرا ؛ است

وضعيت اقتصادي فالن شخص، هنگامي كه همكار 
 برخالف واقع نام وي را ، يعني بازرس سازمان،وي
عنوان كارگر كارگاهي معرفي گزارش خود بهدر 

 اساس حس است، سكوت اختيار نموده و برنموده
 ترحم خدمات و مزايا را در اختيار شخص مزبور قرار

 قانون 97 ةرم موضوع مادكه همچنان ج درحالي؛دهد
  .استق شدهمين اجتماعي محقّأت

، ر خاص كالهبرداريوبيني ص گذار به پيشقانون
  ـــــــــــــــ

 .يهئ قضاة حقوقي قوةادار 4/4/1375 مورخ 2350/7 ة شمارةنظري. 3
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و يكي است  پرداخته،بنا به داليلي كه قبالً گفته شد
 اجتماعي مينأت قانون 97 ةبيني ماد پيش از اين موارد

   .است
كه رغم اين  علي،ذكر شدكه در مثال پيشين چنان

 اغفال و است،سل به وسايل متقلبانه صورت گرفتهتو
 مينأتفريبي صورت نگرفته، اما وجوهي از صندوق 

ر گذار براي پاست، بنابراين قانوناجتماعي برده شده
ريح در موارد خاص دام به تص اقئيكردن چنين خل

   .استنموده
 كارمندي  بايددر مثال قبل ممكن است گفته شود

را كه با علم به خالف واقع بودن گزارش بازرس 
 خدمات و مزايا ةكوت اختيار كرده و اقدام به ارائس

 تحت عنوان معاونت در جرم موضوع ،استنموده
مين اجتماعي تعقيب نمود، چرا كه أت قانون 97 ةدما

 ،استرم را تسهيل كردهسكوت خود وقوع ج وي با
 سكوت ،آيد   برمي. ا. م. ق43 ةا همچنان كه از مادام

 چرا كه مصاديق  نيست؛ مصداق معاونت،و عدم اقدام
 افعال ايجابي هستند، اما  همگي43 ةمعاونت در ماد

است  فعل مثبت انجام دادهعنوانآنچه اين كارمند به
ان وي را تو جهت مياين از خدمت و مزايا بوده وةارائ

مين اجتماعي أت قانون 97 ةرم موضوع مادمعاون در ج
را كه وي با علم به غيرواقعي چدانست، ) صدر ماده(

 خدمات ة اقدام به ارائ،شدهبودن اسناد و مدارك ارائه
  .استرم يل ج كه مصداق بارز تسهو مزايا نموده

ل به وسايل تقلبي توسط در فرضي نيز كه توس
ترتيب موجبات  يرد و بدين گ كارمند صورت مي

مين اجتماعي أت ديگران را از مزاياي قانون ةاستفاد
 حالت به گذار خود در اينكند، قانون فراهم مي

بعد از ،97 ةاست و در مادانگاري خاص پرداخته رمج 
ل به وسايل تقلبي توسط شخص براي كه به توساين

اجتماعي براي خود مين أتاستفاده از مزاياي قانون 
  : دارد شعار ميكند، اِ اشاره مي

»ة افراد خانوادةموجبات استفاد... ل به وسايل تقلبيبا توس 
 در .»...خود يا اشخاص ثالث را از مزاياي مذكور فراهم سازد

اين فرض نيز لزومي بر وجود اغفال و فريب ساير 
  .كارمندان و مسئوالن باالتر نيست

  ه نتيج: 3بند 
  شرط تحقق نتيجه )الف

حيث شرط تحقق نتيجه از رفتار جرائم اصوالً از
رم بفيزيكي براي جرم نبودن عملي به دو ودن يا ج

  .شوند  مطلق و مقيد تقسيم ميةدست
مين أتحال ببينيم جرم استفاده از مزاياي قانون 

  جرمي مقيد است يا مطلق؟خالف حق براجتماعي 
مستفاد از عبارت اي را نظر بر آن باشد كه  شايد عده

اين است كه استفاده از » به نفع خود استفاده نمايد... «
باب استفعال به معناي طلب فايده بردن است و لذا 

ل هاي خالف واقع و توس  اسناد و گواهيةرف ارائصِ
رم به وسايل تقلبي حاكي از طلب فايده است و ج

رم سوءاستفاده ق است، و بر اين اساس جثابت و محقَّ
رمي مطلق است كه مين اجتماعي جأز مزاياي قانون تا

در تحقق آن تأثيري ) حصول  فايده(حصول نتيجه 
  . ندارد

 97 ةشرحي كه گذشت تفسيري ادبي از صدر ماد
  .مين اجتماعي بودأقانون ت

 با نظر و تفسيري كه شرح آن مؤلفان مقالة حاضر،
   :نيستندموافق ، بنا به داليل زير گذشت

 شودمتبادر ميچه از لفظ استفاده  به ذهن  آن:اوالً 
رف طلب و درخواست فايده بردن نيست، بلكه صِ

 يعني تحصيل و وصول متعلق ،چيزي فراتر از آن
ةرم موضوع صدر مادفايده است كه در خصوص ج 

  تحصيل و وصول مزاياي،مين اجتماعيأ قانون ت97
  .مين اجتماعي استأمقرر در قانون ت

 تفسير به نفع متهم، مقيد بودن جرائم ي اقتضا:ثانياًً
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است، مضافاً اينكه در تقابل بين تفسير ادبي و تفسير 
  .به نفع متهم، تفسير به نفع متهم حاكم است

اي  رم نيز خود قرينه مجازات مقرر براي اين ج:ثالثاً
رم است، چرا كه مجازات اين بر مقيد بودن اين ج

ابر خسارات رم پرداخت جزاي نقدي معادل دو برج
 تحقق ة، پس ورود خسارت و ضرر نتيجاستوارده 
رم استاين ج.  

مين أرم استفاده از مزاياي قانون تبنابراين ج
رمي مقيد است و حصول ج ،برخالف حقاجتماعي 

شود محسوب ميرمنتيجه از شرايط تحقق اين ج.  
    بيان مصاديق)ب

 هاياي سازمان در گزارش بخش بيمه اگر بازرس
 ،عنوان كارگر فالن كارگاهرسي خود نام الف را بهباز

 به سازمان ،بدون اينكه الف كارگر كارگاه مزبور باشد
اساس همين  مين اجتماعي گزارش نمايد و الف برأت

، آيا كند درماني ة بيمةگزارش اقدام به دريافت دفترچ
توان كارگر الف را به دليل استناد به گواهي خالف  مي

 97 ةرم موضوع صدر مادبه ج) زرسگزارش با(واقع 
   ؟كردمين اجتماعي محكوم أقانون ت

در اين فرض رفتار فيزيكي و شرايط و اوضاع و 
اما ،ق است محق97َّ ةرم موضوع صدر ماداحوال ج 

الي كه مطرح است اين است كه آيا با دريافت ؤس
است يا اينكه  جرم حاصل شدهة درماني نتيجةدفترچ

 دفترچه استفاده شود و يا به عبارتي به بايد عمالً از اين
 آن تحرير ة نسخ،شدهپزشكان و مراكز درماني ارائه
رم ق جتواند بيانگر تحقّ شود؟ آيا همين مقدار عمل مي

مين اجتماعي باشد يا أ قانون ت97 ةموضوع صدر ماد
رم  براي تحقق ج،بر اينها  خير؟ يا اينكه عالوه

اني اسناد پزشكي بايست پزشك يا آن مركز درم مي
 ،را به دفاتر اسناد پزشكي تحويل داده مزبور

مين أرا از ت) سهم سازمان(درماني   ةالتفاوت هزين مابه
رم مذكور د تا بتوانيم بگوييم جاجتماعي دريافت دار

  است؟ ق گشتهمحقَّ
 ة زماني كه صاحب دفترچه، دفترچرسدميبه نظر 

شكان ارائه درماني مذكور را به مراكز درماني و پز
 عمالً  شودجهت وي با بيمه محاسبهآن  ة هزين،داده

 97 ةرم موضوع صدر ماد ج شده،استفاده محسوب
   .گردد يافته تلقي ميتحقق
بايست مقدار مشخصي از  انچه كارگري كه ميچن

مين أبابت حق بيمه به سازمان ت%) 7(حقوق وي 
 مشاغل آزاد و ةشد و يا بيمه شوداجتماعي پرداخت

عنوان حق بايست مبلغ مشخصي را به ختياري كه ميا
ل  به نحوي از انحا و با توس،بيمه به سازمان بپردازد

 كمتري از ميزان مقرر ة حق بيم،به وسايل متقلبانه
رم استفاده از مزاياي پرداخت نمايد، آيا مرتكب ج

است يا خير؟ شدهبرخالف حق مين اجتماعي أقانون ت
متر، تحصيل و استفاده از  كةآيا پرداخت حق بيم

ل به وسايل تقلبي مين اجتماعي با توسأمزاياي قانون ت
   است؟

اساس  رسد در اين مورد اين فرد بر به نظر مي
و اين امتياز شود مي سازمان محسوب ةشدقانون، بيمه

قبل از توسل به وسايل متقلبانه شامل حال وي 
  . استگرديده

قلبي به تعهدي كه در ل به وسايل تلكن بعداً با توس
كند، لذا عمل وي  مقابل سازمان دارد عمل نمي

مين أرم استفاده از مزاياي قانون تمصداق و مشمول ج
ل به وسايل تقلبي با توسبرخالف حق و اجتماعي 

 چرا كه در يست اين عمل كالهبرداري نيز ن.نيست
 عمل مجرمانه و ةكالهبرداري نيز بردن مال غير، نتيج

  . رم است آن جشرط تحقق
حال اينكه در اين فرض مالي از ديگري برده نشده 

 اين ،كند و چنانچه اين شخص از مزايايي استفاده مي
برده ل شدن نامموجب قانون و قبل از متوسامتيازات به

  .استق بودهبه وسايل تقلبي براي وي تثبيت و محقَّ
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  عنصر معنوي: مبحث سوم
 قرن سيزدهم به انسان ليااز پايان قرن دوازدهم و او

ت و عنصر رواني وي در ارتكاب جرائم و سوءني
  . توجه شد

نسان همچون ابزار قبل از پايان قرن دوازدهم ا
چيزهايي ، در آن زمان و قبل از آن.رم بودارتكاب ج 

شدند  كه موجب بروز صدمه و خسارت به انسان مي
 رفتند گرفتند و از بين مي رار ميمورد حكم ق

  ).95: 1383 حمدصادقي،ميرم(
 ا،ن باستان، حتي در دوران قرون وسطدورا در 

حيوانات نيز داراي مسئوليت بودند و به مجازات 
   .رسيدند مي
 ة اشعار خمسة الدين كه از جملفرِ احبار يا سِفرِدر سِ«

تورات و شامل قسمتي از احكام و قوانين شريعت يهود در 
: است كه، چنين آمدهاستباب قتل عمل و قتل خطئي و غيره 

هرگاه گاو نري انساني را به ضرب شاخ به هالكت رساند آن 
گاو بايد به ضرب سنگ كشته شود و گوشتش طعمة سگان 

   ).6: 1376 محسني،( »گردد

بود كه به انسان ) 12اواخر قرن (از آن زمان به بعد 
ت و قصد وي در ارتكاب جرائم توجه و ارادة او و ني

صورتي قابل مجازات دانسته شد كه شد و انسان در 
  . باشدكردهارتكاب جرم را دقيقاً با اختيار انتخاب 

خالف برمين اجتماعي أترم استفاده از مزاياي قانون ج
بايد اوالً مرتكب  جرائم عمدي است كه ةاز جملحق 

كه بوده باشد ) عمد در فعل(ت عام داراي سوءني
اقدامات راحل و  او در تمام مةشامل عمد و اراد

 كه بر اين اساس مرتكب بايد در ،شود اجرايي مي
ل به وسايل متقلبانه، در استناد به اسناد و توس

 ، و از سوي ديگر،هاي خالف واقع از يك سو گواهي
مين اجتماعي أتدر استفاده از مزاياي مقرر در قانون 

  .مد انجام دهدلم و عروي عِ  از،كامالً مختار بوده
ع و آگاهي از اينكه وسايلي كه استعمال لم يعني اطالعِ« 

گردد خالف واقع و تقلبي است و اينكه وي قانوناً  مي
مد و اراده يعني صالحيت استفاده از مزاياي مقرر را ندارد و ع

كارگيري وسايل تقلبي جهت برخورداري از مزاياي خواستن به
  ).96: 1384 جعفري،(» مقرر به نفع خود يا ديگري

رم استفاده از مزاياي ر رواني ججزء دوم عنص
 ،ت خاصسوءنيبرخالف حق مين اجتماعي أقانوني ت

 .يعني قصد استفاده كردن از مزاياي مذكور است
كارفرمايي براي اينكه به همكاران خود بفهماند كه 

مين اجتماعي كارايي أ نظارت و بازرسي سازمان تنظام
لي هاي احتما الزم را جهت جلوگيري از سوءاستفاده

ندارد، در ليست حق بيمه، نام افراد غيرشاغل يا نام 
 به شعب سازمان كرده، درج ستخود را كه كارفرما

 ، كاركنان سازمان انگاري دارد و براثر سهل ارسال مي
شود و براي اشخاص  اين امر تشخيص داده نمي

  و برشودياي ايجاد م  بيمهةغيرحق سابقمذكور، من
، شودياشخاص مذكور ايجاد ماي كه براي  اساس سابقه

اين اشخاص از مزاياي درماني يا ساير مزاياي مقرر 
  .كنند مين اجتماعي به نفع خود استفاده ميأدر قانون ت

اينجا عمل كارفرماي مذكور تحت عنوان  در
 مين اجتماعيأاستفاده از مزاياي قانون ت «ةمجرمان

قابليت مجازات و تعقيب را نخواهد » برخالف حق
را كه قصد وي از استناد به اسناد و چ، داشت
اثبات ) ارسال ليست كذب(هاي خالف واقع  گواهي

 فعلي نظاماين موضوع به همكاران خود بوده كه 
مين اجتماعي كارايي الزم جهت جلوگيري أسازمان ت

استفاده از مزاياي مقرر و هاي احتمالي  از سوءاستفاده
  . را نداردمين اجتماعيأدر قانون ت

حتي اگر كارفرما  اينكه   ديگر در مثال فوقةنكت 
 ليست پرداخت حق بيمه قصد استفاده از ةبعد از ارائ

چرا كه . مزايا را نمايد كماكان مجرم نخواهد بود
و قصد ) عنصر مادي(اقتران زماني بين عمل كارفرما 

  .وجود ندارد) عنصر معنوي(استفاده از مزايا 
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   قانون 97 ةموضوع مادجرائم  در رمشروع به ج: فصل دوم

اساس شدت  جرائم بر 4اسالميانقالب پيروزي قبل از 
 شدند و مجازات به خالف، جنحه و جنايت تقسيم مي

م ئرم جرابندي آثاري ازحيث شروع به جبر اين تقسيم
 قانون مجازات 729 ةبه صراحت ماد .مترتب بود
  از جمله قانون، قوانين مغاير با اين قانونةاسالمي كلي

در .  شدازات عمومي و اصالحات بعدي آن ملغمجا
 2 و 41 ةماد 1370قانون مجازات اسالمي مصوب 

  .است شروع به جرم پرداختهةلئ آن به مسةتبصر
: دارد شعار مي اين قانون در اين زمينه ا41ِ ةماد

»و شروع به اجراي رمي كندهركس قصد ارتكاب ج 
نانچه واقع نشود، چرم منظور آن نمايد، لكن ج

گرفته جرم باشد، محكوم به مجازات اقدامات انجام
شود رم ميهمان ج.«   

اساس  رم بردر حال حاضر شروع به ج، بر اين اساس
عنوان قوانين فعلي در صورتي قابل مجازات است كه به

صراحت  يا اينكه به،رم مستقلي تعيين شده باشدج
رم  جگذار به قابل مجازات بودن شروع بهتوسط قانون

  .جرائم اشاره شده باشد
 اجتماعي مينأت 97 ةدر مورد شروع به جرائم ماد

زمان كه متصل به را  اقداماتي ةتوان گفت كلي مي
رم محسوب توان شروع به ج  مياست حصول نتيجه

 يك لحظه قبل از تحقق نتيجه كه ،ديگرعبارتبه. كرد
 اجتماعي و مينأت سازمان بههمان ورود خسارت 

 است، بالفعل از مزاياي مقرر در اين قانون ةاستفاد
رم توسط مقنن لكن اين شروع به جانگاري رمج

  .  و قابل مجازات نخواهد بوداستنشده

 معاونت در جرم استفاده از مزاياي قانون  :فصل سوم

  مين اجتماعي برخالف حقأت

  97 ة معاونت در جرم موضوع صدر ماد: مبحث اول

 كرده معاونت در جرائم ارائه نريفي ازگذار تعقانون

 43 ةدانان با عنايت به ماداست، ليكن برخي حقوق
گونه رم را اينقانون مجازات اسالمي معاونت در ج

  : اند تعريف كرده
»رم معاونت آن است كه كسي بدون آنكه در عنصر مادي ج

شخصاً دخالت داشته باشد، مرتكب اصلي را در ارتكاب رفتار 
يق تحريك، تشويق، ترغيب، تهديد، دسيسه، مجرمانه از طر

طريقة وسايل و ارائةرم، تهيفريب، نيرنگ، تسهيل ارتكاب ج  ،
  .)113: 1384 شكري و سيروس،(» مساعدت و ياري نمايد

  نظاميطي را براي تحقق معاونت دردانان شراحقوق
  :اند حقوقي ايران ذكر كرده

 »در قصد بين رم بودن عمل ارتكابي مجرم اصلي، توافق ج
رم ـ تقدم يا اقتران زماني عمل مجرمانه عمل مباشر و معاون ج

 محسني،(» شده در قانونبيني ـ انجام يكي از اعمال پيش 
1376 :94( .  

 نوع 4براي عملي كه مصداق معاونت باشد به 
  :استشدهبيني گذار مجازات پيشتوسط قانون

 دهبيني ش كه صرفاً مجازات خاصي پيش مواردي. 1
  . جز آنها و 269 ة، ماد208 ة مادةاست مانند تبصر

هاي تعزيري و بازدارنده كه داراي در مجازات. 2
بيني  حداقل و حداكثرند و مجازات خاصي پيش

  . حداقل مجازات قانوني است،نشده
بيني  در مواردي كه صراحتاً مجازات خاص پيش. 3

و در ) چه در تعزيرات و چه در غير آن(نشده 
 ةاساس ماد  بر،اتي كه داراي اقل و اكثر نيستندتعزير

  . عمل خواهد شد. ا. م. ق43
 عنواندر مواردي كه برخي از مصاديق معاونت به. 4

 در ،است، مثل ساخت كليدجرم مستقل تعيين شده
  . قانون مجازات اسالمي664 ةماد

مين أرم استفاده از مزاياي قانون تدر خصوص ج
گذار تنها يكي از مصاديق ون، قانبرخالف حقاجتماعي 

  ـــــــــــــــــ
  . قانون مجازات عمومي7مادة . 4
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اساس  بر. استرم مستقل شناختهعنوان جمعاونت را به
 فراهم كردن مين اجتماعيأ قانون ت97 ةقسمت اخير ماد
وسايل تقلبي و ل به  ديگران با توسةموجبات استفاد

ل شناخته عنوان جرمي مستق به،هاي خالف گواهي
رم تعيين ر با مجازات مباشر ج مجازاتي براب،شده
  .استشده

تحريك، تطميع، (براي ساير مصاديق معاونت 
غير از تسهيل به طريق قسمت ) اينها  و جزترغيب

 بايست بر  مي،مين اجتماعيأ قانون ت97 ةاخير ماد
اساس عمومات مقرر در قانون مجازات اسالمي تعيين 

مين أ قانون ت97 ةموضوع صدر مادرم ج. مجازات شود
اجتماعي جرم رمي تعزيري است و مرتكب اين ج

براي بار اول به جزاي نقدي به ميزان دو برابر 
  .مين اجتماعي محكوم خواهد شدأخسارات وارده به ت

 نبود و مزبور چون داراي اقل و اكثر مجازات
 ةبر اساس مادبراي آن توان   نمي است، ثابتيمجازات

انون مجازات اسالمي كه حداقل مجازات مقرر  ق726
استبيني نموده رم پيشدر قانون را براي مباشر ج، 

اساس  بايست بر در اين مورد مي. كردتعيين مجازاتي 
ع به  عام راجة قانون مجازات اسالمي كه ماد43 ةماد

كه اين امر نيز در  (كردمعاونت است تعيين مجازات 
 قانوني بودن جرائم و حال حاضر و با توجه به اصل

  .)نمايد  ميها مشكلمجازات

 ديگران از ة استفاد موجباتفراهم نمودن: مبحث دوم

رم عنوان جمين اجتماعي، معاونت بهأمزاياي قانون ت

  :مستقل

مين أت قانون 97 ةگذار در قسمت اخير مادقانون
  :اردد شعار مياجتماعي اِ

خود يا اشخاص ثالث را  ة افراد خانوادةيا موجبات استفاد ...« 
از مزاياي مذكور فراهم سازد به پرداخت جزاي نقدي 

رم مستقل  كه اين عبارت عنصر قانوني ج»...معادل

رفتار فيزيكي از عنصر مادي . كند مذكور را فراهم مي
چرا كه ،بايست با فعل مثبت باشد رم الزاماً مياين ج 

 لفظ فراهم ساختن ظهور در فعل مثبت دارد و از
جرمانه با فعل مثبت طرفي نيز اصل بر انجام اعمال م

-گذار ترك فعل را بهكه خود قانوناست، مگر اين

 مورد چنين بيني كرده باشد كه در اين صراحت پيش
  .استتصريحي به عمل نيامده

رم موضوع ال اساسي در خصوص جؤاين س
مين اجتماعي نيز مطرح أت قانون 97 ةقسمت اخير ماد

 ديگران از ةفراهم نمودن موجبات استفاده آيا است ك
ل  توسمين اجتماعي نيز بايد حتماً باأتمزاياي قانون 

  ؟ ارتكاب يابد97 ةبه وسايل مذكور در صدر ماد
در مباحث اصولي و منطقي هرگاه قيد يا شرطي در 

 و جزاصدر يك حكم آورده شود آن قيد به تمام ا
ل توس«لذا قيد . گردد ميهاي مختلف حكم برقسمت

»  وسايل تقلبيهاي خالف واقع و يا به اسناد و گواهي
استفاده از مزاياي « يعني 97 ةبه هر دو قسمت ماد

فراهم نمودن « نيز و» مين اجتماعي براي خودأتقانون 
  .مربوط و راجع است»  ديگرانةموجبات استفاد

 97 ةد و تكرار در جرائم موضوع ماد تعد:فصل چهارم

  اعيمين اجتمأقانون ت

 عنوان به، فردي كردن مجازاتجهتتشديد مجازات در 
شناسي و حقوق جزا رم جةيكي از اصول متعالي حوز

اسباب و جهات .  خود داراي جهات متفاوتي است،بوده
بندي به كيفيات مشددة  تشديد مجازات در يك طبقه

كيفيات مشددة عيني . شوند عيني و شخصي تقسيم مي
رم ه اگر با افعال مادي ج هستند كايوقايع خارجي

 مثل به ؛دنافزاي ت و خطرناكي آن ميد به حِندمقارن گرد
 شخصي  مشددةكيفيات و 607 ةكار بردن سالح در ماد

كار اعم از مباشر و معاون و به اوصاف و صفات بزه
ة ماد مثل مستي مرتكب در ؛گردد  برميرم جيشركا
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در  .)217: 1382 اردبيلي،(  قانون مجازات اسالمي718
 كيفيات مشدده به عام و خاص ، ديگرايبندي تقسيم

 خاص ةشوند، شرح و تقسيم كيفيات مشدد يتقسيم م
  .در فوق گذشت

ند و عموم رم خاصي تعلق نداركيفيات عام به ج
 اين اوصاف و كيفيات دو .شوند جرائم را شامل مي

  .رمرم و تكرار جتعدد ج : هستندقسم
 اجتماعي مينأتانون  ق97 ةدر قسمت اخير ماد

  : استآمده
 روز تا 61اي از  و در صورت تكرار به حبس جنحه... «

الي كه ؤ در اين خصوص س.»شش ماه محكوم خواهد شد
خصي مرتكب  اين است كه اگر ششودميمطرح 

مين اجتماعي أت قانون 97 ةتكرار جرائم موضوع ماد
 ةاينكه به صراحت قسمت اخير مادبر   شود، عالوه

 روز تا 61مين اجتماعي مجازاتش به أتقانون  97
ماه حبس تشديد خواهد شد، آيا با عنايت به  شش

رم مندرج در قانون مواد عام راجع به تكرار ج
توان مجازات مرتكب را به  مجازات اسالمي هم مي

   ماه تشديد كرد؟6بيش از 
  :توان گفت در پاسخ مي

  يرمر جرم دگذار براي تكرار ج وقتي قانون:اوالً
 مواد عام است، بيني كرده خاص مجازات خاصي پيش

در آن مورد خاص تخصيص رمراجع به تكرار ج 
اساس   قبول تشديد دوباره بر:ثانياً ؛اند خورده

رم برخالف تفسير به مقررات عام راجع به تكرار ج
 :ثالثاً ؛قوانين جزايي استنفع متهم و تفسير مضيق 

شعار گذار چنين اِ قانون،رم جراجع به تكراردر مقررات 
تواند در صورت لزوم  دادگاه مي ...« :استداشته

  5.»يري يا بازدارنده را تشديد نمايدمجازات تعز

 مجازات  تشديد،اساس اصول حقوق جزا بر
گذار  و هرگاه نظر قانون استقضايي غير قابل قبول

كيفيت بايست دقيقاً نوع،  بر تشديد مجازات باشد مي

 ةكه در ماد درحالي؛ان تشديد را مشخص كندو ميز
  .است قانون مجازات اسالمي ميزان آن مشخص نشده48

مرتكب يكي رم نيز هرگاه شخصي در مورد تعدد ج
كه  و بدون آنشود 97 ةاز جرائم مندرج در ماد
مجازات شود مرتكب جرم رم ديگري گردد، اگر ج

ي باشد،  اجتماعمينأت قانون 97 ةدوم همان جرائم ماد
 قانون مجازات اسالمي جرائم از 47 ةبه استناد ماد

اما .  يك مجازات كافي خواهد بود،نوع مشابه بوده
. شدتواند از علل مشدده با تعدد در جرائم مشابه مي

 در مورد تكرار تر پيشدر اين بحث نيز همانند آنچه
دقيقاً ،بايست قانوني بوده  تشديد مي،رم گذشتج 

  . شودميزان آن مشخص
وت با يكي از جرائم مندرج در رم دوم متفااگر ج

كدام  اجتماعي باشد، براي هرمينأت قانون 97 ةماد
 ديگر در ةنكت 6.حده تعيين خواهد شدمجازات علي

 قانون 97 ةتعدد و تكرار در جرائم موضوع مادمورد 
رم  يعني ج، اين جرائمكهاست مين اجتماعي اين أت
خالف برمين اجتماعي أتنون استفاده از مزاياي قا«

 ديگران از مزاياي ةفراهم نمودن استفاد«رم و ج» حق
، جرائمي متفاوت بوده و براي »مين اجتماعيأتقانون 

 ، هرچند؛حده تعيين شودكدام بايد مجازات عليهر
مين أت قانون 97 ةرم در مادمجازات هر دو ج

  .استهاجتماعي مساوي و يكسان تعيين شد
 بحث تشديد بابال ديگري كه درؤ س،ينبر ا  عالوه

مين اجتماعي مطرح أت قانون 97 ةمجازات در ماد
 به تكرار در 97 ة لفظ تكرار در ماداست اين است آيا

رار در جرائم گردد يا به تك  برمي97 ةجرائم مشابه ماد
در اين  گردد؟  نيز برمي97 ةمتفاوت مقرر در ماد

عمال ، اِكه شرط تكرارآنجااز:  گفتخصوص بايد
ب آن انجام مجازات و اجراي حكم و متعاق

  ـــــــــــــ
  . قانون مجازات اسالمي48مادة . 5

  . قانون مجازات اسالمي47مادة . 6
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است، عمل مجرمانة ديگري ازسوي مرتكب دانسته شده
تكرار « : شدهگونه بيانكه در اين خصوص اينچنانآن

االجرا   الزمموجب حكم قطعيوصف افعال كسي است كه به
هاي ايران محكوميت كيفري يافته و بعداً  از يكي از دادگاه

است كه مستلزم محكوميت شديد رم ديگري شدهمرتكب ج
  .)232: 1382 اردبيلي،( »كيفري است

رم دوم ارتكابي تأثيري  مشابه بودن يا نبودن ج،لذا
آنچه در تكرار از ،رم نداشتهدر ماهيت تكرار ج 

عمال كامل ر است اجراي حكم و اِاهميت برخوردا
ين و رم ارتكابي نخستمجازات در خصوص ج

 ديگري، خواه مشابه ةمتعاقب آن انجام عمل مجرمان
  .يا متفاوت است

هاي  اهي كميسيوناي با جعل گو شدهكارگر بيمه اگر
مين اجتماعي، اقدام أت قانون 91 ةپزشكي موضوع ماد

وي ، كندجتماعي مين اأتبه استفاده از مزاياي قانون 
ا گواهي ابتد: استرم متعدد متفاوت شده ج3مرتكب 

 و سپس از اين سند مجعول استهنمودرا جعل 
 ةرم موضوع ماد در نهايت مرتكب ج،دهكراستفاده 

  .است اجتماعي شدهمينأت قانون 97
ال اين است كه بين اين جرائم چه نوع ؤحال س

آيا حالت چنين مرت. دي برقرار استتعدد كبي تعد
ي است يا معنوي؟ حالمادرم ت بين جعل گواهي و ج

اعي تعدد مادي از مين اجتمأت ن قانو97 ةموضوع ماد
 چرا كه عنصر مادي آنها و حتي ؛نوع متفاوت است

ال اساسي ؤاما ساست، متفاوت با هم آنها  زمان وقوع
رم استفاده از گواهي مجعول اين است كه آيا بين ج

جتماعي مين اأت قانون 97 ةوضوع مادمرم مزبور و ج
ال در ؤاين س  يا خير؟استد معنوي برقرار تعد

جعول و كالهبرداري نيز خصوص استفاده از سند م
دانان را نظر بر اين اكثريت حقوق. استمطرح بوده

است كه بين استفاده از سند مجعول و كالهبرداري 
302: 1384 گلدوزيان،(د معنوي برقرار است تعد( .  

رم  در خصوص استفاده از سند مجعول و ج،به نظر ما
د معنوي مين اجتماعي نيز تعدأ قانون ت97 ةموضوع ماد

 قانون مجازات اسالمي، 46 ةاساس ماد  بر. استحاكم
هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدد مجرمانه باشد، 

در.د معنوي حاكم استوضعيت تعد رم موضوع  ج
 تقلبي است كه ةستن به وسيلل ج توس، فعل97 ةماد
عنوان استفاده از » ستنل جتوس«واقع بر همين فعل در

 پس در اينجا فعل ؛نمايد سند مجعول نيز صدق مي
 استفاده از واحد داراي دو عنوان متعدد مجرمانه، يكي

 قانون مجازات 536 ةسند مجعول موضوع ماد
مين أتاسالمي و ديگري استفاده از مزاياي قانون 

  .ل به وسايل تقلبي استاعي با توساجتم
در نهايت بين جعل گواهي و استفاده از گواهي 

 1188 ة شمارةوياساس رأي وحدت ر مزبور بر
كننده يك نفر  حتي اگر جاعل و استفاده30/3/1336

باشد، تعدفلذا اگر كارگري با جعل . ي برقرار استد ماد
ن  قانو91 ةهاي پزشكي موضوع ماد گواهي كميسيون

از   آنها به سازمان نتواندةمين اجتماعي و سپس با ارائأت
د، به كنمين اجتماعي استفاده أمزاياي مقرر در قانون ت

 همان 47 ة قانون مجازات اسالمي و ماد536 ةاستناد ماد
ةويقانون و رأي وحدت ررم جعل  مذكور بايد به دو ج

لكن چنانچه . و استفاده از سند مجعول محكوم شود
مين أوفق به استفاده از مزاياي مقرر در قانون توي م

مين أ موجب ورود خسارت به سازمان ت گشته،اجتماعي
رم اجتماعي شود، محكوم به مجازات جرائم جعل و ج

  .مين اجتماعي خواهد شدأ قانون ت97 ةموضوع ماد
اگر بازرس سازمان كه براي تشخيص ناشي از كار 

عضو كارگري به بودن يا غيرناشي از كار بودن قطع 
برخالف واقع گزارش را تنظيم  ،كارشناسي پرداخته

 اي خواهد بود؟ ، مشمول چه عنوان مجرمانهكند
براي ساير « قانون مجازات اسالمي 540 ةمطابق ماد

 هاي خالف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي نامهتصديق
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 ، مرتكب، دولت وارد آوردةباشد يا آنكه خسارتي بر خزان
 ضربه و يا به 74جبران خسارت وارده به شالق تا بر   عالوه

هزار تا دوميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد دويست
  .»شد

در مثال فوق دقيقاً منطبق بر عمل بازرس سازمان 
جهت  وليكن ازاين است، قابل مجازات، بوده540ةماد

رم موضوع با عمل خود ارتكاب جكه اين بازرس 
 ،تماعي را نيز تسهيل نموده اجمينأ قانون ت97 ةماد

رم مزبور استمصداق بارز معاونت در ج .  
بدين ترتيب فعل واحد بازرس داراي دو عنوان 

 قانون 46 ةاساس ماد متعدد مجرمانه است و بر
مجازات اسالمي مجازات اشد مورد حكم قرار خواهد 

 همچنين است پزشكي كه گواهي استعالجي .گرفت
نويسد و كارگر به  ري ميماهه براي كارگمثالً يك

 و كند دريافت غرامت ايام بيماري از سازمان اقدام مي
 91 ةهاي پزشكي موضوع ماد هاي كميسيون گواهي نيز

 .مين اجتماعيأقانون ت

 قانون 97 ةمجازات جرائم موضوع ماد: فصل پنجم

  مين اجتماعي، صالحيت محاكم و تشريفات رسيدگيأت
 .است 1354ماه سال مين اجتماعي مصوب تيرأقانون ت

 گروه جنايت، جنحه 3ها در قبل از انقالب به مجازات
هاي بر همين اساس مجازات. شدند و خالف تقسيم مي

مين اجتماعي نيز يكي از أهاي مقرر در قانون ت بزه
  . مذكور استةگان هاي سهمجازات

 ةگان سهبندي  در قوانين قبل از انقالب به تقسيم
آثار و نتايج ) حه و خالفجنايت، جن(ها مجازات

متعددي بار بود، از جمله تعيين صالحيت محاكم، 
با  .رم شروع به ج وتشريفات رسيدگي، مرور زمان

 ةگان بندي سه  انقالب امروز تقسيمنسخ قوانين قبل از
 و ،ايات، جنحه و خالف نيز منتفي استجرائم به جن

ود بندي بار ب تقسيم كه به اينهم لذا آثار و نتايجي 

اساس قوانين فعلي پرونده در  بر. استشدهمنتفي 
دادسرا مطرح و بعد از صدور كيفرخواست پرونده در 

 دادگاه صالح يكي از 7.دادگاه صالح مطرح خواهد شد
ها و يا هاي عمومي جزايي در شهرستان شعب دادگاه

  .ها خواهد بود  بخشةدادگاه بخش در حوز
 97 ةم ماديگر در خصوص رسيدگي به جرائ دةنكت

 107 ة اجتماعي اين است كه برطبق مادمينأتقانون 
  .همين قانون، رسيدگي خارج از نوبت خواهد بود

 قانون آيين دادرسي كيفري، قواعد 173 ةمطابق ماد
هاي بازدارنده و اقدامات مرور زمان در مجازات

رم استفاده از مزاياي مقرر در  ج.استميني مجري أت
طور كه در مقدمه نيز   همان،مين اجتماعيأتقانون 

كالهبرداري  . ماهيتاً كالهبرداري است،اشاره شد
 فقه تحت عنوان نوعي اكل مال به باطل است كه در

رم  اين ج،همين اساس بر. استاحتيال مطرح بوده
 جرائم تعزيري به معناي و فقهي و جزةداراي سابق

 فلذا مشمول قواعد مربوط به مرور زمان  است،خاص
  .شود نمي
يعني فراهم ،مين اجتماعيأ قانون ت97 ةرم دوم مادج 

با ( ديگران از مزاياي قانون اجتماعي ةنمودن استفاد
يكي از مصاديق معاونت به ،)ل به وسايل تقلبيتوس 

هاي رم مستقل است كه از نوع مجازاتعنوان ج
 فلذا قواعد مرور زمان در اين خصوص است،بازدارنده 

  .مجري خواهد بود
 قانون آيين دادرسي 173 ةند ب ماداساس ب بر

 سال 3از  هرگاه حداكثر مجازات قانوني كمتر ،كيفري
ميليون ريال باشد، با حبس يا جزاي نقدي تا يك

رم يا اولين  سال از تاريخ وقوع ج5انقضاي مدت 
اقدام تعقيبي يا قطعيت حكم، مشمول مرور زمان 

  .خواهد شد
  ــــــــــــــــ

  .1381هاي عمومي و انقالب اصالحي   قانون تشكيل دادگاه3 ةماد. 7
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اساس بند الف اگر مجازات قانوني بيش از سه  بر
ريال ميليون و جزاي نقدي بيش از يكسال حبس 

اساس بند ج   مدت ده سال و بريباشد، با انقضا
مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاي مدت 

چون جزاي . د بودمشمول مرور زمان خواه سه سال 
مين اجتماعي نسبي أت قانون 97 ةدر مادنقدي مقرر 

لف و ب  از شمول بندهاي ا، ميزان ثابتي نيست،بوده
 ، قانون آيين دادرسي كيفري خارج بوده173 ةماد

رم ت ج در اين صور؛شمول بند ج خواهد بودم
 ديگران از مزاياي ةفراهم نمودن موجبات استفاد

 مدت سه سال ي با انقضا اجتماعيمينأتقانون 
  .مشمول مرور زمان خواهد بود

 قانون 97 ةكه براي بار دوم مرتكب جرائم مادكسي 
 ماه 6 روز تا 61 مين اجتماعي شود، به حبس ازأت

هاي  گذار پيرو انديشه اما قانون،محكوم خواهد شد
دوماهه  زمانيدورةشناسي و قبول اين نظريه كه  رمج 

نجامد و ن بيا اصالح مجرم بهتواند ماهه نمييا سه
كه خاصيت مدت بيش از آن هاي كوتاه  حبس،برعكس

 آموزش اصالحي داشته باشند به مدرسه و آكادمي
قانون وصول 3 ةدر ماد ،اند رم تبديل شدهارتكاب ج 

 به برخي از درآمدهاي دولت، محاكم را از حكم
  . است روز منع كرده91حبس كمتر از 

در هر مورد كه در قوانين حداكثر  اين ماده 1 طبق بند
 روز حبس و يا مجازات تعزيري 91مجازات كمتر از 

جاي حبس پس به ازاينباشد،موضوع تخلفات رانندگي 
يا مجازات تعزيري، حكم به جزاي نقدي از 

ميليون ريال صادر ريال تا يك) 70001(هفتادهزارويك 
  .شود مي

مجازات  همان قانون هرگاه حداكثر 2اساس بند  بر
 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد، 91بيش از 

 دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس
ميليون ريال سه ريال تا 70001يا جزاي نقدي از 

 ة شمارةوياساس رأي وحدت ر  از طرفي نيز بر.بدهد
 تعيين مجازات حبس كمتر 9/9/1378 به تاريخ 642
الف نظر مقنن و روح قانون  روز براي متهم مخ91از 

 و چنانچه نظر دادگاه به تعيين مجازات كمتر از است
بايست حكم به جزاي نقدي  ميمدت مذكور باشد، 

 نيز 29/2/72  ـ71995 ة مشورتي شمارة نظري.دهد
 مستفاد ،اساس اين نظريه  بر.مؤيد همين مطلب است

 روز 91 وصول تعيين حبس كمتر از ، قانون3 ةاز ماد
 روز 91و اگر دادگاه معتقد باشد كه است ع ممنو

حبس براي متهم با توجه به اوضاع و احوال و شرايط 
متهم را مستحق تخفيف  وم شديد استرارتكاب ج 

 قانون مجازات اسالمي 22 بايد به استناد ماده ،بداند
  .تر باشد تبديل نمايد آن را به جزاي نقدي كه مناسب

 نيز اگر نظر 97 ةبنابراين در خصوص جرائم ماد
 روز باشد، 91دادرس بر تعيين حبس كمتر از 

  .بايست آن را تبديل به جزاي نقدي نمايد مي
مقرر بر اشكال وارد بر ميزان و نوع مجازات   عالوه
حيث و ديدگاه  اجتماعي كه ازمينأت قانون 97 ةدر ماد

لحاظ امنيت قضايي نيز شناسي مطرح شد، ازرمج
. شناسي قرار گيرد د مورد آسيبمحل ايراد است و باي

مين أتبر عدم   مجازات ناچيز مقرر در اين ماده عالوه
 فردي و  بازدارندگي، پيشگيري(ها اهداف مجازات

ايي را نيز  امنيت قض)323: 1382 گلدوزيان،() عمومي
  . استاساساً زير سؤال برده

فرض كنيد كارگري با جعل گواهي و استفاده از آن 
مين اجتماعي أده از مزاياي قانون تصدد استفا در

 اين فرد بايد بر. شوديآيد، اما موفق به استفاده نم برمي
 ، قانون مجازات اسالمي536 ة و ماد47 ةاساس ماد

رم استفاده از رم جعل به مجازات جبر مجازات ج  عالوه
سند مجعول نيز محكوم شود، ميزان مجازات استفاده از 

 2 ماه تا 6 حبس از .ا.م. ق536 ةسند مجعول طبق ماد
  .است  ميليون ريال جزاي نقدي12 تا 3سال يا 
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شد،  حال اگر اين كارگر موفق به استفاده از مزايا مي
تفاده از سند مجعول محكوم ديگر به مجازات اس

مين أت قانون 97 ةشد و حكم به مجازات ماد نمي
 كه براي بار اول معادل دو شد اجتماعي صادر مي

رت وارده به سازمان و براي بار دوم و برابر خسا
 ميزان ة با مقايس.است ماه حبس 6 روز تا 61بيشتر 

 قانون مجازات 536 ةدر مادهاي مقرر مجازات
مين اجتماعي مشخص أت قانون 97 ةاسالمي و ماد

شود كه بين آنها چه تفاوت فاحشي وجود دارد،  مي
تي نتواند از اين در حالي است كه كارگر جاعل وق

 بايد به مجازاتي كمتر از حالت دوم كندمزايا استفاده 
شود،  يعني زماني كه موفق به استفاده از مزايا مي

  ،اما اين قضيه جرياني عكس داشته. محكوم گردد
مجازات حالت اول بيشتر از حالت دوم است، در چنين 
نظام قضايي تقنيني آن حس آرامش و اطمينان كه بايد 

ين در شهروندان يك جامعه از وضع و اجراي قوان
متمدن و آگاه ايجاد گردد، دست نخواهد داد، آن هم 

ها و حامل و ناقل  دار گفتگوي تمدن اي كه داعيه جامعه
 .صلح و عدالت و مبارزه با تبعيض است

  هاو پيشنهادگيري نتيجه
  گيرينتيجه )الف

مين اجتماعي به جهت شرايط أقانون ت 97 ةدما
ث مرتكب، حي ج در آن، ازم مندرئخاص تحقق جرا

در مقام وضع و بيان  غيره، رم و، مكان تحقق جابزار
مين اجتماعي أ تةدي در حوزجرايم خاص و جدي

مين أقانون ت 97 ةم مذكور در مادئدر جرا .استبوده
) سند تقلبي، گواهي خالف واقع( ةاجتماعي، وسيل

 شرط تحقق ةلم مزبور بوده و وسيئشرط تحقق جرا
استشدهاد رم قلمدج. قانون  97 ةرم موضوع مادج

 اجتماعي صورت خاصي از كالهبرداري قلمداد تأمين
   .استشده

 )رمقرباني ج(برداري اغفال سازمان برخالف كاله
در مواردي  رم نيست وشرط اساسي براي تحقق ج

ب نسبت به سازمان فري رغم عدم وجود اغفال وعلي
 خواهد 97 ة ماد كماكان مورد مشمول،مين اجتماعيأت

   .بود
قانون  97 ةفري در خصوص مقررات مادسياست كي

مين اجتماعي به جهت عدم اصالح مقررات مذكور أت
است  سي،هاي مزبورم و مجازاتئو عدم تناسب جرا

و ، از دو جهت حفظ نظم عمومي كارآمدي نبوده
فري مين اهداف كيأرانه براي ت ارعابي و پيشگيةجنب

   .كافي نيست
 ،فري اينكه عالوه بر اهداف عام مقررات كيمضافاً

مين اجتماعي در أقانون ت 97 ةم مندرج در مادئجرا
حفاظت از (جتماعي مين اأ تخصوص اهداف خاص

ن ميأز كافي براي تني )ن اجتماعيميأصندوق سازمان ت
مين أقانون ت 97 ةم مادئجرا. نيستاهداف مقنن 

هاي كيفري  در تمامي ابعاد نيازاستاجتماعي نتوانسته
 ؛مين نمايدأتأمين اجتماعي مطابق با اهداف مقنن را ت

 درماني ديگري برخالف ةعنوان مثال استفاده از دفترچبه
كدام از گستردگي و اهميت موضوع منطبق با هيچ

مين اجتماعي أمقررات خاص ت، مقررات كيفري نبوده
   .نتوانسته آن را پوشش دهد خصوص ندر اي

رات غيركيفري نيز در اين خصوص  مقر،عالوه بر اين
گذار پس از انقالب نتوانسته و قانون .استنشدهتدوين 

حتي در صدد اصالح و رفع نقايص مندرج در اين ماده 
رم با مجازات در ازحيث نوع مجازات، عدم تناسب ج

  . استبرنيامده جز آن مقايسه با عناوين مشابه و

  ها پيشنهاد)ب
اص در خصوص ررات ختصويب مق تدوين و -

مين اهداف أبرخي مجاري سوءاستفاده، در جهت ت
توان در اين  ميعنوان مثالبه(مين اجتماعي أخاص ت
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خصوص به تدوين قانون خاص در خصوص 
جهت و سوءاستفاده از اسناد پزشكي اشاره كرد، ازاين

جمعيت كشور تحت پوشش % 50نظر به اينكه بالغ بر 
 و به همين تعداد ندرمين اجتماعي قرار داأسازمان ت

 پيشنهاد ،است درماني در جامعه توزيع شدهةدفترچ
 در خصوص اسناد پزشكي و در موارد مشابه شود مي

 در اين حوزه -ترجيحاً غيركيفري-قوانين خاص 
مين أ تا با اهداف و منافع سازمان تشودبيني  پيش

 و بتواند  باشداجتماعي سازگاري و همخواني داشته
  .كندمين اجتماعي را حفظ أ تمنافع سازمان

 اعم از ،هاي همگاني در تمام ابعاد گسترش بيمه -
  كردنو عملياتي غيره تادگي وكارافدرماني، پيري، از

  .هاي مذكور سياست
رمايان شدگان و كارف هاي الزم به بيمه  آگاهية ارائ -

  مين اجتماعي و تفهيمأدر هنگام مراجعه به شعب ت

  منابع

  ؛، نشر ميزان6  چ ،2  جحقوق جزاي عمومي، ،)1382 (ياردبيلي، محمدعل

، دانشگاه مين اجتماعيأكپي ترم دوم ت پليةجزو ،)1369 (عباسعلي، امينيان

  ؛ آزاد اسالمي شيراز

، »مين اجتماعيأ متقلبانه از مزاياي تةاستفاد« ،)1384 (جعفري، فريدون

تشارات شماره، ان ، پيش1   س،)قوانين و مقررات( داخلي ةفصلنام

  ، تابستان؛ هنري آهنگ آينه- فرهنگيةمؤسس

 ج ،ترمينولوژي حقوقدر مبسوط  ،)1381 (محمدجعفر لنگرودي، جعفري

  ؛گنج دانش، 2، چ 4

  ؛گنج دانش، 15چ ،  ترمينولوژي حقوق، )1384 (ـــــــــ 

قانون مجازات اسالمي در نظم  ، )1384 ( قادرسيروسوشكري، رضا 

  ؛ارات مهاجرنتش، 4 چ ،حقوقي كنوني

مين اجتماعيأاهميت وجايگاه حقوق ت«، )1382 (اهللادعزتعراقي، سي« ،

 ةشماره، انتشارات موسس، پيش1  سمين اجتماعي،أ حقوق تةفصلنام

  ؛ه، زمستانين هنري آهنگ آ-فرهنگي

  مين أعنوان خاص مجرمانه در حقوق ت«، )1385 (مرتضي عرب،

، متعلق به مين اجتماعيأمطلب به آنها كه صندوق ت
  .بايست حافظ آن باشند خود آنهاست و خود مي

 بزهكاري ت از آماجگذاري در جهت حفاظ سياست -
شناختي، از طريق آموزش ديدههاي بزه اساس نظريه بر

  سازوكارهايشدگان، كاركنان، كارفرمايان و تغيير بيمه
  . خدماتةارائ
قانون  97 ة ازآنجاكه هدف اصلي مقنن در وضع ماد-
از جلوگيري  مين اجتماعي حفظ منافع سازمان وأت

مين اجتماعي أورود خسارت به صندوق سازمان ت
 ،در جهت وصول به اين هدفشود شنهاد مي پياست،

ري ترين زمان ممكن و به جهت جلوگيمقنن در كوتاه
 ، دادرسي در امور قضاييةاز مباحث مربوط به اطال

قضايي رغيرسيدگي به اين عنوان مجرمانه در مراجع 
مين اجتماعي أل تئبا حضور اعضاي آشنا به مسا و

  .صورت پذيرد

  

  ، انتشارات 5 ةشمار، پيش2 ،  سمين اجتماعيأ حقوق تةفصلنام ،»اجتماعي

  ؛ زمستان،هن هنري آهنگ آي- فرهنگيةسسؤم

 تهران؛ ،،  اميركبير3 ، جفرهنگ فارسي عميد ،)1384 (حسن عميد،

، دانشگاه 10 ،  چق جزاي اختصاصيحقو ،)1383( ايرج گلدوزيان،

 ، تهران؛تهران

  ؛، انتشارات مجد6 ، چمحشاي قانون مجازات اسالمي ،)1384 (ـــــــــ

  ؛ گنج دانش ،3 ، جمسئوليت كيفري، )1376 (مرتضي محسني،

، ،  دانشگاه تهران26  چ ،مباني استنباط حقوقي  ،)1385 (محمدي، ابوالحسن

 تهران؛

، )1378 ()شهيد اول(الدين جمال محمدبنالدين شمسهللاداعب ابي، العاملي مكي

  ؛ ، انتشارات دارالفكر12 چ  ،2  علي شيرواني، ج:، ترجمه و تبيينلمعة دمشقيه

،  4  علي اسالمي، جة، ترجمتحريرالوسيله ، )1342 (هللا الخميني، روح موسوي

 ؛ ) قمة عمليةسين حوز مدرةوابسته به جامع(دفتر انتشارات اسالمي 

  ،3  چ ،جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي، )1382 (ميرمحمدصادقي، حسين

  ؛ نشر ميزان

  ■.، نشر ميزان11  چ ،م عليه اموال و مالكيتئجرا،  )1383(ـــــــــ 
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