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 مقدمه
و حقوق تامين اجتماعي خود قانون تامين اجتماعي مهم ترين منبع حقوق تامين اجتماعي

اايشاخه راگ«:گونه آمده است در بيان مفهوم حقوق تامين اجتماعي اين.ست نوپا در كشور

به گونه كه كه تامين اجتماعي اصلي است اي جهانشمول مورد با مقداري مسامحه بپذيريم

و بنا بر آن است براي هر فردي در دوران زندگي حداقل نيازهاي اجتماعي  پذيرش قرار گرفته

كه حدود اين تكليف را براي  را فراهم كند، حقوق تامين اجتماعي بايد شامل مقرراتي باشد

و شر ايط برخورداري از آن حقوق را براي اعضاي جامعه يعني افراد انساني مشخص جامعه

و جمع.)1382:8عراقي،(»كند و نيز حقوق تامين اجتماعي را مجموع مقررات حاكم بر سازماندهي

به منظور حفظ يا اعاده تعادل اقتصادي افراد جامعه و توزيع مجدد آنها  آوري كمك ها

و، در هر حال.)3: 1369نيان،امي(دانندمي كه حدود  مقررات مندرج در قانون تامين اجتماعي است

به لحاظ اينكه يكي از مهمنحوه بهره مندي افراد مشمول را بيان مي و ترين منابع صندوق دارد

اتامين اجتماعي، حق بيمه  لذا اين صندوق حق الناس ست؛هاي وصولي از مشمولين اين قانون

و اه ميمحسوب و صيانت از آن دو چندان 109 الي97 در اين راستا مواد.دشوميت حفظ

كه انجام آنها به اعمالي دارد قانون تامين اجتماعي اختصاص به مقررات كيفري داشته، اشاره

مجرم محسوب مي كه در خصوص مقررات و از آنجا و همه جانبهزبشود  ور مطالعه دقيق

 لذا در اين مقاله به يكي؛اند نيازهاي مخاطبان را پاسخگو باشدچنانكه بتوآن،صورت نپذيرفته

م و آن1ورزباز مواد كيفري قانون اين مطالعاتديشا.را مورد بررسي قرار خواهيم داد پرداخته

در بيان. باشد" حقوق كيفري تامين اجتماعي"بتواند سبب باز شدن بابي جديد تحت عنوان 

بر«:اندگونه آورده عي اينمفهوم حقوق كيفري تامين اجتما شايد بتوان مجموعه مقررات ناظر

و از جرم و جلوگيري و منافع تامين اجتماعي مجازات كه از سوي مقنن در جهت حفظ منابع

به منابع سازمان پيش بيني  ه را تحت عنوان حقوق كيفري تامين اجتماعي موردشدتعرض

و تحليل قرار داد مي97 ماده.)1385:158عرب،(»تجزيه هر«: دارد قانون تامين اجتماعي مقرر

و گواهي به استناد اسناد و وسايل تقلبي از مزاياي كس هاي خالف واقع يا با توسل به عناوين

به نفع خود استفاده نمايد يا موجبات استفاده افراد خانواده خود يا اشخاص  مقرر در اين قانون

به فراهم سازد مزبورثالث را از مزاياي  به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارده

به حبس جنحه و در صورت تكرار از سازمان شد61اي .» روز تا شش ماه محكوم خواهد

م و از آنجا كه عنوان مجرمانه دابسيارور شباهتزببر اين اساس ،ردبه جرم كالهبرداري

كه اين؛دشوليكن در حكم كالهبرداري محسوب نمي از امر چرا سوي مستلزم تصريح

 
. قانون تامين اجتماعي97 ماده.1
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ا محسوب» اكل مال به باطل«كالهبرداري از زمره جرائمي است كه نوعي.ستقانونگذار

و تحت عنوان تعزيرات قابل مجازات مي  در متون فقهي از كالهبرداري تحت عنوان.استشود

به نام» احتيال« .اسم برده شده است) 1378:252شمس الدين،... ابي عبدا(»محتال«و از كالهبردار

 براساس.ش1304 بار در سال نخستينكالهبرداري در كشور ما بر اساس قوانين موضوعه

116 بعد از انقالب اسالمي ماده.دش قانون مجازات عمومي مورد جرم انگاري واقع 238ماده

و در سال)تعزيرات(قانون مجازات اسالمي 1در ماده1367به كالهبرداري اختصاص يافت

و اما عالوه بر جرم.دشكالهبرداري پيش بيني قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختالس

به جهت؛كالهبرداري كه قانونگذار آن را در زمانهاي مختلف مورد حكم قرار داده است  مقنن

كه دنبال مي كهكراهداف خاص به جرم كالهبرداري در قالببده، برخي موارد رغم شباهت

م رار نميوزبجرم دو گنجيده و از اين امر تحت عناوين خاص مجرمانه مورد حكم قرارداده

 كرده است هدف را دنبال مي

بر-1 ؛ مصاديقهمه رفع مشكل در خصوص عدم شمول حكم

. اعمال مجازات بيشتر يا كمتر در خصوص مرتكب اينگونه اعمال-2

ك97 ماده ه جهت تامين هدف اول قانونگذار قانون تامين اجتماعي نيز از مواردي است

مي، به عبارت ديگر.ده استشوضع  مصاديق اين ماده را منطبق با همهخواستيم اگر

ل و در خصوص برخي مصاديق اين امر ميسر نمييكالهبرداري بدانيم، بهد؛شكن در عمل  لذا

به خاطر شمول حكم بر نظر مي و به مصاديقهمهرسد قانونگذار جهت رفع اين مشكل  اقدام

به صيانت از اموال عمومي پرداخته باشدكرده صريييانشاي نص از. است تا بدين ترتيب پس

به97از جهات مختلف به بررسي جرم موضوع ماده مزبور ذكر مقدمه   قانون تامين اجتماعي

. عنوان يكي از صور خاص كالهبرداري خواهيم پرداخت

م: فصل اول  قانون97اده عنـاصر متشـكله جرم موضوع
 عنصر قانوني: مبحث اول

برخي از نويسندگان حقوقي را نظر بر آن است كه عنصر قانوني را نبايد به عنوان يك

آن.)1383:116ميرمحمد صادقي،(مقوله مجزا مورد بررسي قرار داد  يم هستهرچند در عمل نيز شاهد

عنمزبوركه نويسندگان تحت عناويني ديگر» عنصر قانوني«وان در بسياري مباحث بدون ذكر

و  .)242: 1382همو،(اندبه بيان عنصر قانوني پرداخته..... مانند تعريف، توضيح مصاديق جرم

ا كه اين و اعمال شيوهنديشدرست است اي جديد از تبيين مطالب،ه در جهت ساختارشكني

به نظر مي حقيل؛رسد مطلوب وقدانان ايران مرسوم است كن به جهت شيوه معمولي كه در بين

به تبعيت از ايشان در اين نوشتار به عنصر قانوني جرم نيز اشاره مي .رودو
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 قـانون97عنصر قانوني جرم استفاده از مزاياي قانون تامين اجتماعي بـرخالف حـق، مـاده

ن در اينجا نكتـه.شدكه در مقدمه بحث بدان اشاره استتامين اجتماعي ظـر اي را كـه نبايـد از

كه اگر جرم موضوع ماده،دور داشت  يكي از صـور خـاص97 اين است  قانون تامين اجتماعي

كه از لحاظ زمان تصويب موخر1 آيا با تصويب ماده شود؛كالهبرداري محسوب  قانون تشديد

مي97، ماده استبر قانون تامين اجتماعي  يا كردتوان نسخ شده تلقي قانون تامين اجتماعي را

 خير؟

به اين سؤالد و. نظر اصوليين محل اخـتالف اسـت،ر پاسخ  بـه عبـارتي در مبحـث عـام

:)1385:1213محمدي،(خاص هرگاه حكم عام موخر بر حكم خاص باشد سه نظر ارائه شده است

كه اين دو::قول اول قول اول و سيد مرتضي است  كـه حكـم بودنـد بر اين اعتقاد نظر شيخ طوسي

ميعام الحق حكم خاص سابق را نس ؛؛كندخ
كه معتقدنـد خـاص مقـدم عـام مـوخر را تخـصيص:قول دوم قول دوم  نظر اكثريت اصوليين است

؛؛زند مي
و به مرجحات رجوع كرددباي بر اين است كه::قول سومقول سوم . توقف

و قضات محاكم نيـز مطـرح بـود تـا اينكـه هيـأت عمـومي اين مبحث در بين حقوقدانان

براسـاس رأي هيـأت.و اختالفـات پايـان داد بـه ايـن مباحـث 1350ديوانعالي كشور در سال 

 بوسـيله الحق، ديوانعالي كشور نيز نظر اكثريت اصوليين مبني بر تخصيص خوردن عام1عمومي

به عبارتي ديگـر مـي.خاص سابق را پذيرفته است و تـوان گفـت از نظـر هيـأت بر اين اساس

كه در قالب رأي وحدت رويه صادر  الشدعمومي ديوانعالي كشور و و الزمازمه و التباع االجرا

و بـدين لحـاظ مـاده، عام الحق خاص سابق را نسخ نمي استدر حكم قانون   قـانون97كنـد

و مقدم بر ماده تامين اجتماعي نيز را؛ قانون تـشديد بـوده اسـت1كه خاص  مـاده اخيرالـذكر

و به بيان ديگر ماده تخصيص مي  قانون تـامين97 ناسخ ماده1367 قانون تشديد مصوب1زند

. نخواهد بود1354اجتماعي مصوب

 عنصر مادي: مبحث دوم
سه بخش و نتيجه(عنصر مادي در عموم جرائم از و احوال و اوضاع رفتار فيزيكي، شرايط

مي) حاصله .شود تشكيل

.6/8/1350مندرج درروزنامه رسمي 1350 سال 212 راي وحدت رويه شماره.1
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 رفتار فيزيكي-1بند
پ به شكل فعل مثبت يا منفي صورت و رفتار فيزيكي با توجه به نوع جرم ممكن است ذيرد

در خصوص جرم. استمنظور از شكل مثبت يا منفي رفتار فيزيكي همان فعل يا ترك فعل 

از» سوء استفاده از مزاياي قانوني تامين اجتماعي بر خالف« بايد گفت اين جرم مستفاد

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

مي» ....ي مقرر در اين قانون استفاده نمايدمزايا ،»استفاده كردن«پذيرد، با فعل مثبت صورت

سه از افعال مثبت هستند» استناد كردن«و» توسل جستن«  چنانچه كارفرمايي،، بنابراين.هر

ن به سازمان اعالم و خود كارگر نيز در اين خصوصكترك كار مربوط به كارگر خويش را ند

و از اين طريق سابقه بيمهاقدامي ان اي براساس گزارشات سابق بازرسان براي جام نداده باشد

و از اين طريق مزايايي به وي تعلق گيرد در.(كارگر غير شاغل محاسبه مثالً از مزاياي درماني

و كارفرماي مربوطه را نمي؛)دكناين مدت استفاده  97توان براساس ماده اين كارگر غير شاغل

. مقررات كيفري مورد مجازات قرار دادو اعمال

كه از مزاياي بيمه بيكاري استفاده مي و اشتغال مجدد كندهمچنين است در مورد كارگري

ن و اعالم به سازمان گزارش و از اين طريق از مزاياي بيمه بيكاري سازمان من غير كردهخود را

مش در اين مورد نيز عمل شخص را نمي.شودحق منتفع  قانون تامين97مول ماده توان

و مقررات كيفري دانست .اجتماعي

و احوال-2بند و اوضاع  شرايط
 مقيد بودن به وسيله-1

و از طريـق جرم سوءاستفاده از مزاياي قانوني تامين اجتماعي جرمي است مقيد بـه وسـيله

كه در جرم موضوع ماده  به همان وسايلي و توسل مي آمده) صدر ماده(97استناد .شـود محقق

به دو نوع وسيله اشاره شده است :در اين ماده

و گواهي خالف واقع ؛ـ اسناد

و وسايل تقلبي .ـ عناوين

به طور مجزا مورد بررسي قرار مي :دهيم حال هر يك از اين وسايل را

و گواهي: الف  هاي خالف واقع اسناد

و براساس ماده م1284اسناد جمع مكسر از سند است  سند عبارت است از هر نوشته.ق

به مطلق دليل.كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد و لفظي( گاهي گفته) اعم از نوشته

كه در اين صورت مترادف با مدرك است مي به روايت.شود به فقه  در اصطالحات علوم راجع

لغ.)1384:364جعفري لنگرودي،(شود يك حديث، سند گفته مي  است شهادتشهادتت به معناي گواهي در
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به معناي تصديق به كار گرفته در گواهي.)1384:302عميد،( نيز گفته شده استگواييگواييو اصطالح

كه از طرف دولت صادر.)1381:403جعفري لنگرودي،(شده است  و تصديق سندي رسمي است

مي مي به دارنده آن امتياز اقدام به برخي از كارها را و و در معني شود تر تصديق وسيعدهد

به حال دارنده  و عبارت است از هرگونه سند كه از هر مقام عمومي يا خصوصي صادر شود

.)1384:153همو،(آن براي اقدام در كاري مفيد باشد

در معاني خاص خود» گواهي«و» سند« قانون تامين اجتماعي هر يك از الفاظ97در ماده

ذي گواهي در معناي تصدي.اندبه كار رفته كه از طرف مقام و مجوز قي است صالح صادر

و گواهي« ويژگي.شود استفاده از مزاياي مقرر در قانون تامين اجتماعي محسوب مي » سند

در واقع اسناد خالف. قانون تامين اجتماعي برخالف واقع بودن آنهاست97مندرج در ماده

و گواهي م واقع  قانون تامين اجتماعي97اده هاي خالف واقع از شرايط تشكيل جرم موضوع

تفاوت»ها گواهي«و» اسناد« يعني مزبوربه وسايل» خالف واقع«هستند با اضافه شدن قيد

. اساسي بين ماهيت اين وسايل حادث شده است

هاي اما گواهي؛اسناد برخالف واقع، اسنادي هستند كه ممكن است مجعول باشند يا نباشند

ن و صرفاً دروغي را درباره واقعهبرخالف واقع قطعاً مجعول مي يستند گواهي. دارند اي بيان

ل برخالف واقع گواهي است كه از طرف مقام صالح تنظيم مي و ماوقعيشود؛ كن با واقعيت

مي. منطبق نيست به ساكن ساخته كه از طرف مقام غيرصالح ابتدا  ديگر گواهي؛شود اما گواهي

و سندي است برخالف كه مجعول خالف واقع نبوده .است واقع

مي در اينجا نكته به) مقام غيرصالح( اين است كه چنانچه شخصي شود اي كه مطرح ابتدا

و مجعول است كه اين سند، خالف واقع محسوب و از آنجا  جعل، اوالً؛ساكن سندي را بسازد

و مسلم است و عنوان مجرمانه جعل محرز ج، ثانياً؛بودن هت چنانچه شخص از اين سند در

اينكه اول اول:ند، دو فرض متصور استكاستفاده از مزاياي مقرر در قانون تامين اجتماعي استفاده

ن  كه در اين صورت شودبيمه شده موفق به استفاده از مزاياي مقرر در قانون تامين اجتماعي

م اينكه بيمه شده فرض دوفرض دوو؛بر جعل مرتكب جرم استفاده از سند مجعول گشته است عالوه

و از اين مزايا با استناد به سند موفق  به استفاده از مزاياي مقرر در قانون تامين اجتماعي شده

يكي:يم هستجعل با دو عنوان مجرمانه ديگر مواجهبر در اينجا عالوه.ندكخالف واقع استفاده

و ديگري استفاده از مزاياي قانون تامين اجتماعي برخالف حق به.استفاده از سند مجعول

در هستبارت ديگر در اينجا با تعدد معنوي يعني فعل واحد با دو عنوان مجرمانه مواجهع كه يم

. مباحث آتي توضيح داده خواهد شد
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و وسايل تقلبي:ب  عناوين

و وسايل تقلبي ارائه نكرده است به؛قانونگذار تعريفي از عناوين  لكن حقوقدانان هر يك

و وسايل تقلبي به كار1لفظ عنوان در ماده.اند پرداختهتعريفي از عناوين  قانون تشديد نيز

مي.رفته است هر«: كنند برخي از حقوق دانان منظور از عنوان را چنين بيان و تيتر دانشگاهي

 كسي كه خود را پزشك، مهندس، استاد يا رئيس دانشگاه،.نوع مقام دولتي يا غيردولتي است

و نظاير وكيل دادگستري، كارشناس رسمي، قاضي ، دكتر در حقوق، رئيس اداره گذرنامه، وزير

و خويشاوندي نيز مشمول آنها معرفي مي كند، عنوان مجعول اتخاذ كرده است، عناوين دوستي

وا.شود همين حكم مي : 1383مير محمد صادقي(» كرده باشدكرد مثالً كسي را فرزند شخص معروفي

71(.

و فرمحال چنانچه نيروي خدماتي شاغل در سازم به اسناد كه هاي ان تامين اجتماعي

به يكي مخصوص بازرسي دسترسي دارد، با دستيابي به فرم و مهرهاي الزم در اين خصوص ها

از از كارگاه و و خود را بازرس سازمان معرفي هاي مشمول قانون تامين اجتماعي مراجعه

اين صورت از اين طريقدر؛ندكحق بيمه ارسال فهرست كارفرما بخواهد براي شخص الف 

به اصطالح براي شخص الف سابقهكردهاي ايجاد براي شخص الف سوابق بيمه سازي كردهو

 با جعل عنوان موجبات استفاده از مزاياي مقرر در مزبور نيروي خدماتي،در اين صورت. است

. استكردهقانون تامين اجتماعي را فراهم

تعريف به كار برده است، برخي حقوقدانان وسايل وسايل تقلبي را نيز قانونگذار بدون

و تقلب«: اند تقلبي را چنين تعريف كرده و خدعه و حيله عرفاً وسايل تقلبي شامل انواع مكر

مي.)1383:341گلدوزيان،(»است به نظر رسد نيازي به ذكر كلمه لذا با توجه به اين تعريف

 وسايل تقلبي شامل انواع تقلب مزبوريف چرا كه براساس تعر؛ نباشد97در ماده» عناوين«

يكي از وسايل تقلبي نيز عناوين تقلبي و به جهت اهميتيل.استبرشمرده شده كن قانونگذار

كه اين مورد داشته . استكرده مبادرت به ذكر آن در كنار وسايل تقلبي،خاص

و ماده: بيان مصداق ن اجتماعي قانون تامي97استفاده از دفترچه درماني ديگران

كه دفاتراسناد پزشكي در حيطه درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي يكي از معضالتي

از،به عبارت ديگر.هاي درماني است با آن مواجه هستند، استفاده غير از دفترچه  استفاده

به مراكز درماني دفترچه  دفاتر،در اين خصوص. استهاي درماني ديگران در هنگام مراجعه

 را در اختيار پزشكان قرار97ناد پزشكي در هنگام انعقاد قرارداد با مراكز درماني متن ماده اس

و نيز سازمان تامين اجتماعي در هنگامكداده تا در مطب خود جهت اطالع عموم نصب نند

هاي درماني جهت هاي دفترچه را در پشت برگهمزبورهاي درماني متن ماده صدور دفترچه
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مي اطالع بيمه و ساير اشخاص مرتبط چاپ كه. كندشدگان حال اين سئوال مطرح است

كه دفترچه و اطالع از اين از چنانچه شخص با علم درماني از وي نيست مبادرت به استفاده

به عبارت97 آيا مشمول ماده؛ندكدفترچه مزبور   قانون تامين اجتماعي خواهد بود يا خير؟

د و خالف واقع ديگر آيا استفاده از دفترچه و گواهي تقلبي به سند  استرماني ديگري استناد

 يا خير؟

كه براساس ضوابط) سند(در اينجا بايد گفت اين دفترچه و اصالت دارد چرا تقلبي نيست

و صادر شده است، پس تقلبي نيستبوسيلهقانوني  ، از طرف ديگر. مرجع صالح ساخته

و محتواي آن بيان چرا كه سند برخالف؛برخالف واقع هم نيست واقع سندي است كه مفاد

و حقيقت باشد كه برخالف ماوقع را.كننده چيزي باشد  حال آنكه دفترچه مزبور هيچ چيزي

مي؛گويد برخالف ماوقع نمي و براساس حقيقت بيان دارد كه متعلق به صاحب چرا كه دقيقاً

ا عكس  دروغي است كردهت جلوه آنچه برخالف حقيق،در اين ميان.ستالصاقي در دفترچه

به خود زيرا استفاده؛دوشميكننده دفترچه گفته ارائهبوسيلهكه كننده به دروغ دفترچه را متعلق

مي كند از.اعالم به عناوين تقلبي همچنين استفاده دفترچه درماني ديگري را نمي توان توسل

ع؛دانست به صورت معرفي خويش تحت و مجعول كه عنوان تقلبي وچرا و نوان  سمت رسمي

و وو تيتريا قانوني از ديپلم كه شرايط استفاده و مقامي است آنها مستلزم رعايت درجه

در. رسمي مواجه نيستيمياينجا با عنواندر.)1384:143گلدوزيان،(ضوابطي است اگر قانونگذار

مي97ماده  يعنيرا ديگري خواسته استفاده كننده از دفترچه درماني قانون تامين اجتماعي

و كه هويت الف دارد ب شخصي به جاي شخص مي كند؛ صاحب دفترچه قلمدادو خود را

 قانون تشديد مجازات1 همانند مادهد قانون تامين اجتماعي قرار دهد باي97مشمول ماده 

و بر1367كالهبرداري مصوب مرتكبين ارتشاواختالس  اسم"به"عنوان تقلبي"لفظ عالوه

مي"يا مجعول تقلبي نه تقلبي است. كرد نيز اشاره و بنابراين دفترچه ديگري نه برخالف واقع

و نه تقلبي  نه برخالف واقع  لذا استفاده از دفترچه درماني ديگري است؛و استفاده از آن نيز

به ذهن خطور. قانون تامين اجتماعي نخواهد بود97مشمول ماده ندكممكن است اين سوال

دركه آيا اس و تجويز نسخه مي تفاده از دفترچه ديگري تواند مشمول تصديق خالف واقع آن

به عبارت ديگر از، باشد؟ و نوشتن دارو را آيا تجويز سوي پزشك براي غيرصاحب دفترچه

؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت پزشك موصوف مي توان نوعي گواهي خالف واقع دانست

به عبارت ديگربا نوشتن نسخه، اقالم دارويي  مي را صرفا تجويز يا و اينكنبه بيمار توصيه د

كه مي وكيا خالف آن رفتاروكردهتواند به توصيه پزشك معالج عمل بيمار است گواهي ند

و را مفهوم معناي خاص خود را داشته با تجويز نسخه متفاوت است واينكه تجويز نسخه
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 برخالف اصول حاكم مزبور در خصوص مصداق چنين تفسير موسع اين؛نوعي گواهي بدانيم

.بر حقوق جزا خواهد بود

 لزوم يا عدم لزوم اغفال سازمان-2

در. است كالهبرداريويماهبه لحاظ قانون اجتماعي97گفته شد جرم موضوع ماده

كه براي تحقق جرم و فريب قرباني؛ ضروري استمزبوركالهبرداري يكي از شرايطي  اغفال

؛ني جرم بايد مال را با رضايت اما در نتيجه گول خوردن در اختيار مجرم قرار دهد قربا.است

ها كن ممكن است اين سئوال پيش آيد كه آيا ارتكاب جرم كالهبرداري عليه دولت يا شركتيل

 يا خير؟است اشخاص حقوقي هم ممكنيكلبطور يا

به اين سئوال چنين اظهار به«: نظر كرده است اداره حقوقي قوه قضاييه در پاسخ با توجه

كه ماده و كالهبرداري از بزه1 تعريفي و اختالس  قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا

 در آن ماده اعم خواهد بود از دولت يا ساير مزبور» ديگري« است، قيد كردهكالهبرداري

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

و ذكر كلمه مردم در قانون از باب غالب است، زيرا غالباً كالهبرداري از  مصداق داشته باشد

1.»گيرد ولي اختصاص به غيردولت ندارد مردم صورت مي

و پذيرش نتيجه اين نظريه استدالل به كار برده برخي از نويسندگان حقوقي ضمن قبول

و اين ذكر كلمه مردم در قانون از باب غالب نيامده...«:كنندميگونه نقد شده در آن را رد

مي» مردم«است بلكه فقط  به امور غير واقع اميدوار يعني افراد بشر توانند فريب بخورند يا

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

قانون نيز .... كارمند دولت اموال آن شركت يا دولت برده شودفريب دادن مدير عامل شركت يا 

كه از فريب مردم سخن مي سخن به ميان آورده »» ديگري«گويد از بردن مال در عين حالي

هم است، شايد اين كار براي تأكيد بر اين نكته انجام شده است كه نشان دهد اموال غير مردم

.)1383:77ميرمحمد صادقي،(»است كالهبردار بوسيلهقابل برده شدن 

مياي نتيجه،با پذيرش هر يك از دو استدالل فوق و اينكه كالهبرداري شود واحد حاصل

و كاركنان اشخاص حقوقي عليه اشخاص حقوقي نيز امكان و در واقع كارمندان پذير است

كه اغفال شده، فريب مي مي هستند و متعاقباً مال شخص حقوقي برده در.شود خورند

به دو دسته تقسيم :كردخصوص سازمان تامين اجتماعي بايد اموال را

و-اول ؛... اموال اداري سازمان تامين اجتماعي مثل ميز، صندلي، خودرو خدمت

.ي قوه قضاييهاداره حقوق4/4/1375مورخ2350/7نظريه شماره.1



 1391 پاييز،3شمارة،42، دوره فصلنامه حقوق 280

و درصد وجوهي است-دوم كه حاصل از حق بيمه كارگر  وجوه صندوق تامين اجتماعي

و كارفرما به صندوق سازمان تامين بوسيلهكه مي دولت شود تا كارگر بيمه اجتماعي پرداخته

.ندكشده بتواند از مزاياي مقرر در قانون تامين اجتماعي استفاده 

نهايت به استفاده از وجوه صندوق در استفاده از مزاياي مقرر قانون تامين اجتماعي كه

 در واقع همين وجوه،.بندي فوق است مورد دوم از تقسيم؛شود تامين اجتماعي منجر مي

و وسايل تقلبي است قانون تامين اجتماعي97موضوع جرم ماده به عناوين و با توسل

ميفي كه آيا در پرداخت مزايا بايد. شود الواقع از محل همين وجوه استفاده اما سئوال اين است

و فريبي نسبت به كارمندان سازمان تامين اجتماعي صورت گيرد يا خير؟  اغفال

در97ديق جرم موضوع ماده هرچند عمالً اكثر مصا و  دقيقاً منطبق بر كالهبرداري است

به كارمندان سازمان تامين اجتماعي صورت مي و فريبي هم نسبت اما؛گيرد نتيجه اغفال

و فريبي نسبت به كارمند يا كارمندانبكه كردتوان ذكر مواردي را نيز مي كه اغفال رغم اين

 قانون تامين97 ولي كماكان مورد، مشمول ماده؛دگير سازمان تامين اجتماعي صورت نمي

كه ممكن است كارمند مربوطه با اطالع از وضعيت اقتصادي فالن شخص،.اجتماعي است چرا

به عنوان  هنگامي كه همكار وي يعني بازرس سازمان برخالف واقع نام وي را در گزارش خود

بركرده سكوت اختيار؛ استكردهكارگر كارگاهي معرفي  و مزاياو اساس حس ترحم خدمات

كه همچنان جرم موضوع ماده.را در اختيار شخص مزبور قرار دهد  قانون تامين97 در حالي

.اجتماعي محقق شده است

به پيش شد قانونگذار به داليلي كه قبالً گفته بيني صور خاص كالهبرداري پرداخته است بنا

يكي از اين موارد پيش  چنانكه در مثال پيشين.است تامين اجتماعي قانون97بيني مادهو

به وسايل متقلبانه صورت گرفته استبگذشت كه توسل و فريبي؛رغم اين  ليكن اغفال

 قانونگذار، بنابراين.صورت نگرفته، اما وجوهي از صندوق تامين اجتماعي برده شده است

به تصريح در موارد خاص براي پر كردن چنين خال . استكردهيي اقدام

كه با علم به خالف واقع بودن گزارش بازرس سكوت در مثال قبل مي توان كارمندي را

و مزايا  به ارائه خدمات و اقدام  تحت عنوان معاونت در جرم موضوع؛ استكردهاختيار كرده

 چرا كه وي با سكوت خود وقوع جرم را تسهيل.كرد قانون تامين اجتماعي تعقيب97ماده

و مي ج مادهتكرده است . قانون مجازات اسالمي قرار گيرد43واند مشمول بند

به وسايل تقلبي كه توسل ميبوسيله در فرضي نيز و بدين كارمند صورت ترتيب گيرد

در؛كند موجبات استفاده ديگران را از مزاياي قانون تامين اجتماعي فراهم مي  قانونگذار خود

به جرم اس اين حالت و در ماده انگاري خاص پرداخته به97ت به توسل  بعد از اينكه اشاره

ميبوسيلهوسايل تقلبي ؛كند شخص براي استفاده از مزاياي قانون تامين اجتماعي براي خود
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موجبات استفاده افراد خانواده خود يا اشخاص ... با توسل به وسايل تقلبي«: دارد اشعار مي

ا.»... فراهم سازدمزبورثالث را از مزاياي  و فريب ساير در ين فرض نيز لزومي بر وجود اغفال

و مسئوالن باالتر نيست .كارمندان

 نتيجه حاصله-3بند
 شرط تحقق نتيجه

جرائم اصوالً از حيث شرط تحقق نتيجه از رفتار فيزيكي براي جرم بودن يا جرم نبودن

و مقيد تقسيم مي به دو دسته مطلق ه از مزاياي قانون تامين حال ببينيم جرم استفاد.شوند عملي

كه اجتماعي بر خالف حق جرمي مقيد است يا مطلق؟ به نظر مي رسد در بدو امر چنين

به معناي»به نفع خود استفاده نمايد...«مستفاد از عبارت  كه استفاده از باب استفعال اين است

و گواهي و لذا صرف ارائه اسناد به وسايل طلب فايده بردن است و توسل هاي خالف واقع

و بر و محقق است و جرم ثابت  جرم سوءاستفاده، اين اساستقلبي حاكي از طلب فايده است

در تحقق) حصول فايده(از مزاياي قانون تامين اجتماعي جرمي مطلق است كه حصول نتيجه

. قانون تامين اجتماعي بود97شرحي كه گذشت تفسيري ادبي از صدر ماده. آن تأثيري ندارد

به داليل زير موافق چنين برداشتي ني :دستنمولفين مقاله حاضر بنا

و درخواست فايده بردن ً،اوالاوال كه از لفظ استفاده متبادر به ذهن است صرف طلب  آنچه

آن؛نيست كه در خصوص جرم، بلكه چيزي فراتر از و وصول متعلق فايده است  يعني تحصيل

و وصول مزاياي مقرر در قانون تامين97موضوع صدر ماده  قانون تامين اجتماعي تحصيل

.اجتماعي است

 مضافاً اينكه در تقابل بين تفسير.ء تفسير به نفع متهم، مقيد بودن جرائم استاقتضا، ثانياًً

به نفع متهم حاكم است به نفع متهم، تفسير و تفسير .ادبي

كه؛اي بر مقيد بودن اين جرم است مجازات مقرره براي اين جرم نيز خود قرينه،،ثالثاً  چرا

 پس ورود.استبر خسارات وارده مجازات اين جرم پرداخت جزاي نقدي معادل دو برا

و ضرر نتيجه تحقق اين جرم است  جرم استفاده از مزاياي قانون تامين،بنابراين.خسارت

و حصول نتيجه از شرايط تحقق اين جرم محسوب اجتماعي بر خالف حق جرمي مقيد است

.شودمي

 بيان مصداق

به عنوان كارگر اي سازمان در گزارشات بازرسي خود اگر بازرس بخش بيمه  نام الف را

به سازمان تامين اجتماعي گزارش كه الف كارگر كارگاه مزبور باشد ندكفالن كارگاه بدون اين

مي؛ندكو الف براساس همين گزارش اقدام به دريافت دفترچه بيمه درماني توان كارگر الف آيا
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به گواهي خالف واقع به دليل استناد  قانون97موضوع صدر ماده به جرم) گزارش بازرس(را

؟ كردتامين اجتماعي محكوم

و احوال جرم موضوع صدر ماده،در اين فرض و اوضاع و شرايط  محقق97 رفتار فيزيكي

 اما سئوال مطرح اين است كه آيا با دريافت دفترچه درماني نتيجه جرم حاصل شده است.است

و مراكز درماني ارائه؟عمل از اين دفترچه استفاده شوددر يا اينكه بايد به پزشكان يا به عبارتي

تواند بيانگر تحقق جرم موضوع صدر ماده شده نسخ آن تحرير شود؟ آيا همين مقدار عمل مي

يادباي بر اينها براي تحقق جرم قانون تامين اجتماعي باشد يا خير؟ يا اينكه عالوه97  پزشك

به دفا و مابهآن مركز درماني اسناد پزشكي مزبور را التفاوت هزينه تر اسناد پزشكي تحويل داده

 محقق مزبوررا از تامين اجتماعي دريافت دارند تا بتوانيم بگوييم جرم) سهم سازمان(درماني 

ميدش كه صاحب دفترچه، دفترچه درمانيه است؟ به نظر  را به مراكز درماني مزبوررسد زماني

و هزينه مربوطه جهت ميو پزشكان ارائه داده عمل استفادهدر شود؛ وي با بيمه محاسبه

و جرم موضوع صدر ماده  مي97محسوب . شود تحقق يافته تلقي

 عنصر معنوي-مبحث سوم
آن. انسان همچون ابزار ارتكاب جرم بود،قبل از پايان قرن دوازدهم و قبل از ، در آن زمان

به انسان مي و خسارت كه موجب بروز صدمه مو چيزهايي ميشدند از رد حكم قرار و گرفتند

 قرون وسطي حيوانات نيزه باستان حتي در دوره در دور.)1383:95ميرمحمد صادقي،(رفتند بين مي

به مجازات مي و كه از جمله اشعار«.رسيدند داراي مسئوليت بودند در سفر احبار يا سفر الوين

و قوانين شريعت يهود در و شامل قسمتي از احكام و قتل خطئي خمسه تورات  باب قتل عمل

آن: چنين آمده استاست؛و غيره به هالكت رساند هرگاه گاو نري انساني را به ضرب شاخ

و گوشتش طعمة سگان  به ضرب سنگ كشته شود به.)1376:6،محسني(»شودگاو بايد از آن زمان

و قصد وي در ارتك)12اواخر قرن(بعد  و نيت و ارادة او كه به انسان اب جرائم توجه شد بود

كه ارتكاب جرم را با اختيار انتخاب  . باشدكردهو انسان در صورتي قابل مجازات دانسته شد

جرم استفاده از مزاياي قانون تامين اجتماعي بر خالف حق از جمله جرائم عمدي است كه

در-عمد در فعل- داراي سوءنيت عام، اوالً:مرتكب بايد و اراده او و همه شامل عمد مراحل

به. باشداقدامات اجرايي بوده  به وسايل متقلبانه در استناد بر اين اساس مرتكب بايد در توسل

و گواهي در اسناد و از سوي ديگر در استفاده از مزاياي مقرر هاي خالف واقع از يك سو

و عمد انجام دهدبطور قانون تامين اجتماعي  و از روي علم  علم يعني«. كامل مختار بوده

كه استعمال مي و آگاهي از اينكه وسايلي و اينكه وي شود، اطالع و تقلبي است  خالف واقع



حق( قانون تامين اجتماعي97بررسي اجمالي ماده  283)استفاده از مزاياي قانون تامين اجتماعي بر خالف

و اراده يعني خواستن به كارگيرييصالحيت قانون و عمد  استفاده از مزاياي مقرر را ندارد

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

ر رواني جرم استفاده از مزاياي قانوني تامين اجتماعي بر خالف حق جزء دوم عنص

به. استمزبورسوءنيت خاص يعني قصد استفاده كردن از مزاياي  كارفرمايي براي اينكه

و بازرسي سازمان تامين اجتماعي كارايي الزم را سامانه همكاران خود بفهماند كه نظارت

در بدين؛لي نداردهاي احتما جهت جلوگيري از سوءاستفاده حق بيمه، نام افراد فهرست جهت

كه كارفرما  مياستغيرشاغل يا نام خود را به شعب سازمان ارسال و و بر اثر درج دارد

و براي اشخاص كاركنان سازمان اين امر تشخيص داده نمي انگاري سهل ، من غير مزبورشود

مي حق سابقه بيمه ميمزبوركه براي اشخاصايو براساس سابقهشود اي ايجاد  شود؛ ايجاد

به نفع خود اين اشخاص از مزاياي درماني يا ساير مزاياي مقرر در قانون تامين اجتماعي

.نندكاستفاده مي

استفاده از مزاياي قانون تامين« تحت عنوان مجرمانه مزبوردر اينجا عمل كارفرماي

و تعقيب را نخواه» اجتماعي خالف حق  چرا كه قصد وي از استناد؛د داشتقابليت مجازات

و گواهي اثبات اين موضوع به همكاران خود) كذبفهرستارسال(هاي خالف واقعبه اسناد

هاي فعلي سازمان تامين اجتماعي كارايي الزم جهت جلوگيري از سوءاستفادهسامانه بوده كه 

ا نه استفاده از مزاياي مقرر در قانون تامين و .جتماعياحتمالي را ندارد

 پرداخت حق بيمه قصد فهرستاينكه حتي اگر كارفرما بعد از ارائه نكته ديگر در مثال فوق

كه اقتران زماني بين عمل كارفرما. ند كماكان مجرم نخواهد بودكاستفاده از مزايا را عنصر/ چرا

و قصد استفاده از مزايا .عنصر معنوي وجود ندارد/ مادي

در: فصل دوم  قانون97 جرائم موضوع ماده شروع به جرم
به،در حال حاضر كه به جرم براساس قوانين فعلي در صورتي قابل مجازات است  شروع

به صراحت. مستقل تعيين شده باشديعنوان جرم به قابل مجازات بوسيله يا اينكه  قانونگذار

به جرم جرائم اشاره شده باشد به جرائم ماده.بودن شروع امين اجتماعيت97در مورد شروع

ميرا اقداماتي همهتوان گفت مي به زمان حصول نتيجه است به جرمكه متصل توان شروع

به،به عبارت ديگر. محسوب كرد كه همان ورود خسارت  يك لحظه قبل از تحقق نتيجه

ا و استفاده بالفعل از مزاياي مقرر در اين قانون كن اين شروعيل.ستسازمان تامين اجتماعي

نبوسيلهم به جر و قابل مجازات نخواهد بودش مقنن جرم انگاري . ده
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معاونت در جرم استفاده از مزاياي قانون تامين اجتماعي: سوم فصل
 برخالف حق

97 معاونت در جرم موضوع صدر ماده-مبحث اول
ن  ليكن برخي حقوقدانان با عنايت؛ استكردهقانونگذار تعريفي از معاونت در جرائم ارائه

آن«: اند گونه تعريف كرده قانون مجازات اسالمي معاونت در جرم را اين43 ماده به معاونت

است كه كسي بدون آن كه در عنصر مادي جرم شخصاً دخالت داشته باشد، مرتكب اصلي را 

در ارتكاب رفتار مجرمانه از طريق تحريك، تشويق، ترغيب، تهديد، دسيسه، فريب، نيرنگ، 

و ياري نمايدتسهيل ارتكاب جرم، و ارائه طريق مساعدت و سيروس،(» تهيه وسايل :1384شكري

113(.

جرم«: اند حقوقدانان شرايطي را براي تحقق معاونت در سيستم حقوقي ايران ذكر كرده

و معاون جرم  تقدم يا اقتران-بودن عمل ارتكابي مجرم اصلي، توافق در قصد بين عمل مباشر

براي عملي.)1376:94محسني،(»بيني شده در قانون يكي از اعمال پيش انجام-زماني عمل مجرمانه

به  :بيني شده است قانونگذار مجازات پيشبوسيله نوع4كه مصداق معاونت باشد

269و ماده208 مانند تبصره ماده،بيني شده است كه صرف مجازات خاص پيش مواردي-

؛قانون مجازات اسالمي

ك- و حداكثر در مجازاتهاي تعزيري و مجازات داره حداقل بيني نشده خاص پيشيند

؛حداقل مجازات قانوني است

كه- چه در غير(بيني نشده صراحت مجازات خاص پيشبه در مواردي و چه در تعزيرات

كه داراي) آن وحدو در تعزيراتي ا عمل خواهد43 براساس ماده،اكثر نيستندحداقل م ق

؛شد

 از مصاديق معاونت به عنوان جرم مستقل تعيين شده است، مثل در مواردي كه برخي-

. قانون مجازات اسالمي664ساخت كليد در ماده

فقط در خصوص جرم استفاده از مزاياي قانون تامين اجتماعي بر خالف حق، قانونگذار

به عنوان جرم مستقل شناخته است 97براساس قسمت اخير ماده.يكي از مصاديق معاونت را

وق به وسايل تقلبي انون تامين اجتماعي فراهم كردن موجبات استفاده ديگران با توسل

و مجازاتي برابر با مجازات مباشر جرم گواهي به عنوان جرمي مستقل شناخته شده هاي خالف

.تعيين شده است

غير از تسهيل به طريق قسمت ...)وتحريك، تطميع، ترغيب(براي ساير مصاديق معاونت

 براساس عمومات مقرر در قانون مجازات اسالميدباي قانون تامين اجتماعي97ماده اخير 

و97جرم موضوع صدر ماده. تعيين مجازات شود  قانون تامين اجتماعي جرمي تعزيري است
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به ميزان دو برابر خسارات وارده به تامين مرتكب اين جرم براي بار به جزاي نقدي اول

.اجتماعي محكوم خواهد شد

و اكثر نيست مجازات مزبور صرف نظر از اينكه تعزيري باشد يا بازدارنده، چون داراي اقل

كه حداقل726توان بر اساس ماده لذا نمياست؛ ثابتيو مجازات  قانون مجازات اسالمي

در اين مورد. كرد، تعيين مجازات كردهبيني مجازات مقرر در قانون را براي مباشر جرم پيش

به معاونت است تعيين مجازات43اس ماده براسدباي  قانون مجازات اسالمي كه ماده عام راجع

(كرد و مجازاتها مشكل. به اصل قانوني بودن جرائم و با توجه كه اين امر نيز در حال حاضر

.) كندمي

از مزاياي قانون تامين اجتماعي،كردفراهم:مبحث دوم ن موجبات استفاده ديگران
 ان جرم مستقلمعاونت به عنو

مي97قانونگذار در قسمت اخير ماده يا موجبات ...«:دارد قانون تامين اجتماعي اشعار

 فراهم سازد به پرداخت جزاي مزبوراستفاده افراد خانواده خود يا اشخاص ثالث را از مزاياي 

ميمزبوراين عبارت عنصر قانوني جرم مستقل.»...معادل نقدي خص.دآور را فراهم وص در

اس قانون تامين اجتماعي نيز97جرم موضوع قسمت اخير ماده  كهااين سوال سي مطرح است

به كردآيا فراهم ن موجبات استفاده ديگران از مزاياي قانون تامين اجتماعي بايد حتماً با توسل

 خير؟يا ارتكاب يابد97 در صدر ماده مزبوروسايل

و منطقي هرگاه قيد يا شر طي در صدر يك حكم آورده شود آن قيد به در مباحث اصولي

ميهمه و قسمتهاي مختلف حكم بر و گواهي«لذا قيد.شود اجزاء هاي خالف توسل به اسناد

و يا وسايل تقلبي استفاده از مزاياي قانون تامين« يعني97به هر دو قسمت ماده» واقع

و راجع است»ن موجبات استفاده ديگرانكردفراهم«و نيز» اجتماعي براي خود .مربوط

و تكرار در جرائم موضوع ماده: فصل چهارم  قانون تامين اجتماعي97تعدد
و جهات تشديد مجازات در يك طبقه و شخصي اسباب بندي به كيفيات مشددة عيني

كيفيات مشددة عيني وقايع خارجي هستند كه اگر با افعال مادي جرم مقارن. شوند تقسيم مي

و خطرشود مي به حدت و كيفيات مشدده607مثل به كار بردن سالح در ماده. افزايد ناكي آن

و شركاء جرم بر مي و معاون و صفات بزهكار اعم از مباشر به اوصاف مثل. شود شخصي

بندي ديگر در تقسيم.)1382:217اردبيلي،( قانون مجازات اسالمي718مستي مرتكب در ماده 

و خاص تقسيم به عام و تقسيم كيفيات مشدده خاص در فوق.شوندميكيفيات مشدده  شرح

به جرم.گذشت مييكيفيات عام و عموم جرائم را شامل  اين.شوند خاص تعلق ندارند
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و كيفيات دو قسم هستند و تكرار جرم: اوصاف ما.تعدد جرم نيز همچون97هددر خصوص

و تكرار ساير جرائم، ودر ذكر لكن نكته قابل؛جاري است قواعد عام تعدد در اين خصوص

از« قانون تامين اجتماعي اينكه، اين جرائم يعني جرم97ط با جرائم موضوع مادهابرتا استفاده

ن استفاده ديگران از مزاياي كردفراهم«و جرم» مزاياي قانون تامين اجتماعي بر خالف حق

و براي هر كدام بايد مجاز»قانون تامين اجتماعي حده تعيينات علي، جرائمي متفاوت بوده

و يكسان تعيين97 هرچند مجازات هر دو جرم در ماده.شود  قانون تامين اجتماعي مساوي

.شده است

 قانون تامين91هاي پزشكي موضوع ماده با جعل گواهي كميسيون بيمه شدهياگر كارگر

به استفاده از مزاياي قانون تامين اجتماعي رم متعددج3 وي مرتكب؛ندكاجتماعي، اقدام

و سپس از اين سند مجعول استفاده: متفاوت شده است و در نهايت كردهابتدا گواهي را جعل

حال سئوال اين است كه بين. قانون تامين اجتماعي شده است97مرتكب جرم موضوع ماده

چه نوع تعددي برقرار است آيا حالت چنين مرتكبي تعدد مادي است يا معنوي؟. اين جرائم

و جرم موضوع ماده حالت بي  قانون تامين اجتماعي تعدد مادي از نوع97ن جعل گواهي

هم. متفاوت است و حتي زمان وقوع آنها متفاوت از كه عنصر مادي آنها  اما سئوال.استچرا

و جرم موضوع ماده كه آيا بين جرم استفاده از گواهي مجعول مزبور 97اساسي اين است

م  يا خير؟ اين سئوال در خصوص استفاده از سند استعنوي برقرار قانون تامين اجتماعي تعدد

و كالهبرداري نيز مطرح بوده است كه بين. مجعول اكثريت حقوقدانان را نظر بر اين است

و كالهبرداري تعدد معنوي برقرار است  .)1384:302گلدوزيان،(استفاده از سند مجعول

و  قانون تامين97 جرم موضوع مادهبه نظر ما در خصوص استفاده از سند مجعول

 قانون مجازات اسالمي، هرگاه فعل46 براساس ماده.استاجتماعي نيز تعدد معنوي حاكم

 در جرم موضوع. وضعيت تعدد معنوي حاكم است؛واحد داراي عناوين متعدد مجرمانه باشد

كه در واقع بر همين فعل97ماده » سل جستنتو« فعل، توسل جستن به وسيله تقلبي است

 پس در اينجا فعل واحد داراي دو عنوان كند؛عنوان استفاده از سند مجعول، نيز صدق مي

يكي استفاده از سند مجعول موضوع ماده و 536متعدد مجرمانه، ، قانون مجازات اسالمي

به وسايل تقلبي است در نهايت بين.ديگري استفاده از مزاياي قانون تامين اجتماعي با توسل

و استفاده از گواهي مزبور براساس رأي وحدت رويه شماره جعل   30/3/1336-1188گواهي

و استفاده كننده يك نفر باشد با. تعدد مادي برقرار است؛حتي اگر جاعل فلذا اگر كارگري

و سپس با ارائه آنها91هاي پزشكي موضوع ماده جعل گواهي كميسيون  قانون تامين اجتماعي

 قانون536به استناد ماده؛ندك مزاياي مقرر در قانون تامين اجتماعي استفادهبه سازمان نتواند از

و ماده و رأي وحدت رويه47مجازات اسالمي و مزبور همان قانون به دو جرم جعل  بايد
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دريل. استفاده از سند مجعول محكوم شود كن چنانچه وي موفق به استفاده از مزاياي مقرر

به سازمان تامين اجتماعي شودشودقانون تامين اجتماعي  به؛و موجب ورود خسارت  محكوم

و جرم موضوع ماده شد97مجازات جرائم جعل . قانون تامين اجتماعي خواهد

 قانون تامين اجتماعي، صالحيت97مجازات جرائم موضوع ماده: فصل پنجم
و تشريفات رسيدگي  محاكم

ق.است1354قانون تامين اجتماعي مصوب تير بندي وانين قبل از انقالب به تقسيم در

و خالف(گانه مجازاتها سه و نتايج متعدد بار بود) جنايت، جنحه  از جمله تعيين صالحيت.آثار

به جرم و شروع با نسخ قوانين قبل از انقالب امروز. محاكم، تشريفات رسيدگي، مرور زمان

سه تقسيم و نتايج.گانه فوق نيز منتفي است بندي بندي منتفيبه اين تقسيمبار بودهي لذا آثار

 قانون تامين اجتماعي اين97نكته قابل ذكر در خصوص رسيدگي به جرائم ماده.ه استشد

173مطابق ماده. همين قانون، رسيدگي خارج از نوبت خواهد بود107است كه طبق ماده

و اقدامات تاميني مجري قانون آيين دادرسي كيفري، قواعد مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده

جرم استفاده از مزاياي مقرر در قانون تامين اجتماعي همانطور كه در مقدمه نيز اشاره. است

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

جز،برهمين اساس. احتيال مطرح بوده است و به اين جرم داراي سابقه فقهي ء جرائم تعزيري

به مرور زمان نمي. استمعناي خاص .شود فلذا مشمول قواعد مربوط

ن استفاده ديگران از مزاياي قانون كرد قانون تامين اجتماعي يعني فراهم97جرم دوم ماده

به وسايل تقلبي(اجتماعي از) با توسل به عنوان جرم مستقل است كه يكي از مصاديق معاونت

.فلذا قواعد مرور زمان در اين خصوص مجري خواهد بود. استي بازدارنده نوع مجازاتها

كه براي بار دوم مرتكب جرائم ماده از؛ قانون تامين اجتماعي شود97كسي  روز61به حبس

شد6تا  قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت،3قانونگذار در ماده. ماه محكوم خواهد

ا  بنابراين در خصوص جرائم ماده. روز منع كرده است91ز محاكم را از حكم به حبس كمتر

به جزاي نقدي تبديلدباي؛ روز باشد91 نيز اگر نظر دادرس بر تعيين حبس كمتر از 97  آن را

.ندك

و نوع مجازات مقرر در ماده  قانون تامين اجتماعي از لحاظ امنيت قضايي محل97ميزان

و بايد مورد آسيب قر ايراد است بر عدم مجازات ناچيز مقرر در اين ماده عالوه. ار گيردشناسي

و عمومي بازدارندگي، پيشگيري(تامين اهداف مجازاتها   امنيت)323: 1382گلدوزيان،() فردي

آن. قضايي را نيز اساساً زير سؤال برده است و استفاده از فرض كنيد كارگري با جعل گواهي

ا ميدرصدد استفاده از مزاياي قانون تامين به استفاده نمي؛آيد جتماعي بر اين. شود اما موفق
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به قانون مجازات اسالمي عالوه536و ماده47فرد بايد براساس ماده بر مجازات جرم جعل

 ميزان مجازات استفاده از سند مجعول.مجازات جرم استفاده از سند مجعول نيز محكوم شود

ا حبس از 536طبق ماده م تا6ق حال.است ميليون ريال جزاي نقدي12تا3يا سال2 ماه

به مجازات استفاده از سند مجعول اگر اين كارگر موفق به استفاده از مزايا مي شد، ديگر

به مجازات ماده محكوم نمي و حكم مي97شد كه براي بارشد قانون تامين اجتماعي صادر

و براي بار به سازمان و بيشتر اول معادل دو برابر خسارت وارده تا61دوم  ماه حبس6 روز

و ماده536 با مقايسه ميزان مجازاتهاي مقرر در ماده.است  قانون97 قانون مجازات اسالمي

چه تفاوت فاحش وجود دارد تامين اجتماعي مشخص مي كه بين آنها كارگر، اين در حال.شود

مكجاعل وقتي نتواند از مزايا استفاده   از حالت دوم يعني شودحكوم ند بايد به مجازاتي كمتر

كه موفق به استفاده از مزايا مي و مجازات حالت. شود زماني اما اين قضيه جرياني عكس داشته

و اطمينان دست.اول بيشتر از حالت دوم است  در چنين نظام قضايي تقنيني آن حس آرامش

و اجراي قوانين در شهروندان جامعه متمدن .شودو آگاه ايجاد نخواهد داد كه بايد از وضع

و پيشنهادات  نتيجه گيري
 نتيجه گيري-الف

 قانون تامين اجتماعي به جهت شرايط خاص تحقق جرايم مندرج در آن، از حيث97ماده

و و جديدي در حوزه ...مرتكب، ابزار، مكان تحقق جرم و بيان جرايم خاص در مقام وضع

مامندرج در جرايم. تامين اجتماعي بوده است گواهي( قانون تامين اجتماعي، وسيله97ده در

و وسيله شرط تحقق جرم قلمداد) خالف واقع، سند تقلبي هشدشرط تحقق جرايم مزبور بوده

هشد خاص از كالهبرداري قلمداديقانون تامين اجتماعي صورت97جرم موضوع ماده. است

وشرط اساسي) قرباني جرم(برخالف كالهبرداري اغفال سازمان. است  براي تحقق جرم نيست

وفقدان رغمبدر مواردي فريب نسبت به سازمان تامين اجتماعي كماكان مورد مشمول اغفال

به97سياست كيفري در خصوص مقررات ماده. خواهد بود97ماده  قانون تامين اجتماعي

و مجازاتهاي مزبور سياست كارآمدي كردهجهت عدم اصالح مقررات  و عدم تناسب جرايم

و پيشگيرانه كافي براي تامين اهدافن و جنبه ارعابي بوده، از دو جهت حفظ نظم عمومي

97جرايم مندرج در ماده اينكه عالوه بر اهداف عام مقررات كيفري،مضافاً.ستكيفري ني

حفاظت از صندوق سازمان(قانون تامين اجتماعي در خصوص اهداف خاص تامين اجتماعي

نينيز كاف) تامين اجتماعي  قانون تامين اجتماعي97جرايم ماده.ستي براي تامين اهداف مقنن

به.ندك ابعاد نيازهاي كيفري تامين اجتماعي مطابق با اهداف مقنن را تامين همهنتوانسته در

با،عنوان مثال و اهميت موضوع منطبق  استفاده از دفترچه درماني ديگري بر خالف گستردگي
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و مقررات خاص تامين اجتماعي در اين خصوص نتوانسته هيچ كدام از مقررات كيفر ي نبوده

ن.آن را پوشش دهد .ه استشد عالوه بر اين مقررات غير كيفري نيز در اين خصوص تدوين

و رفع نقايص مندرج در اين ماده از و حتي در صدد اصالح قانونگذار پس از انقالب نتوانسته

وحيث نوع مجازات، عدم تناسب جرم با مجازا بر نيامده ...ت در مقايسه با عناوين مشابه

. است

 پيشنهادات-ب
و- تصويب مقررات خاص در خصوص مجاري سوء استفاده، در جهت تامين تدوين

؛اهداف خاص تامين اجتماعي

در گسترش بيمه- و همههاي همگاني و... ابعاد اعم از درماني، پيري، از كارافتادگي

 مزبور؛يهان سياستكردعملياتي
به بيمه آگاهي ارائه- به شعب تامين هاي الزم و كارفرمايان در هنگام مراجعه شدگان

و خود  به آنها كه صندوق تامين اجتماعي، متعلق به خود آنهاست و تفهيم اين مطلب اجتماعي

؛بايست حافظ آن باشند مي

ب بزهكاري براساس نظريه گذاري در جهت حفاظت از آماج سياست- زه ديده شناختي هاي

و تغيير مكانيسم از طريق آموزش بيمه ؛هاي ارائه خدمات شدگان، كاركنان، كارفرمايان

به مسائل تامين تامين اجتماعي جهت-  ايجاد مراجع غيرقضايي با حضور اعضاي آشنا

و بيمه شدگان . حفظ منافع سازمان

و مĤخذ  منابع
و تبيين علي شيرواني،.لمعة دمشقيه،)1378(.)شهيد اول(العاملي دين مكيال جمال الدين محمدبن شمس،... عبدا ابي.1  ترجمه

.دارالفكر: تهران،)چاپ دوازدهم(جلد دوم،

. ميزان:،تهران)چاپ ششم( جلد دوم،.حقوق جزاي عمومي،)1382(.اردبيلي، محمدعلي.2

. دانشگاه آزاد اسالمي: شيراز.جزوه درس تامين اجتماعي، نيمسال دوم، 1369.امينيان،عباسعلي.3

و مقررات(فصلنامه داخلي.»استفاده متقلبانه از مزاياي تامين اجتماعي«،)1384(. جعفري، فريدون.4 شماره،، پيش)قوانين

.انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري آهنگ آينه

.ج دانشگن:، تهران)چاپ پانزدهم(.ترمينولوژي حقوق،)1384(.لنگرودي،محمدجعفر جعفري.5

در،)1381(.-------- ----- ------.6 . گنج دانش:،تهران)چاپ دوم( جلد چهارم،.ترمينولوژي حقوقمبسوط

.مهاجر:، تهران)چاپ چهارم(.قانون مجازات اسالمي در نظم حقوقي كنوني،)1384(. قادر، سيروس،شكري، رضا.7

س.8 اهللاي عراقي، پن اجتماعيي فصلنامه حقوق تام.»ن اجتماعييتامگاه حقوقياهميت وجا«،)1382(.دعزت ش شماره،ي،

.هيموسسه فرهنگي هنري آهنگ آت

نين ومقررات تاميفصلنامه داخلي قوان.»ن اجتماعييعنوان خاص مجرمانه در حقوق تام«،)1385(.عرب، مرتضي.9

آت5، شماره اجتماعي .هي، موسسه فرهنگي هنري آهنگ
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. اميركبير: جلد سوم،تهران.فرهنگ فارسي عميد،)1384(.عميد،حسن. 10

. دانشگاه تهران:،تهران)چاپ دهم(.حقوق جزاي اختصاصي،)1383(.گلدوزيان،ايرج. 11

. دانشگاه تهران:،تهران)چاپ يازدهم(.حقوق جزاي اختصاصي،)1384(.-------- ---. 12

. مجد:،تهران)اپ ششمچ(.محشاي قانون مجازات اسالمي،)1384(.-------- ----. 13

. گنج دانش:، تهران)چاپ اول( جلد سوم،.مسئوليت كيفري،)1376(.محسني، مرتضي. 14

.دانشگاه تهران: تهران،)وششم چاپ بيست(.مباني استنباط حقوقي،)1385(.محمدي،ابوالحسن. 15

به( دفتر انتشارات اسالمي: اسالمي، جلد چهارم،قم ترجمه علي.تحريرالوسيله،)1342(....ا الخميني، روح موسوي.16 وابسته

.)جامعه مدرسين حوزه عمليه قم

و آسايش عمومي،)1382.(ميرمحمدصادقي، حسين. 17 .ميزان: ،تهران)چاپ سوم.(جرائم عليه امنيت
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