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چکيده
جعل اسناد و استفاده از سند مجعول ،عامل مهم سلب آسایش عمومي ،کاهش سطح اعتماد افراد و سازمان ها ،از بين رفتن
امنيت و سالمت جامعه و نيز زمينه ساز بسياري از ضررهاي مادي و معنوي است که به اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانها از
جمله بيمه ها وارد مي گردد .همچنين ،باعث خدشه دار شدن حيثيت و یکي از عوامل اساسي ناکارآمدي اقتصادي و اجتماعي
در جامعه محسوب مي گردد .هدف مقاله حاضر بررسي و مطالعه جعل اسناد پزشکي در صنعت بيمه است  .این مقاله با
استفاده از منابع کتابخانه اي به رشته تحریر در آمده است .نتيجه نشان مي دهد که چنانچه آحاد جامعه با روش هاي تشخيص
اصالت یا جعلي بودن اسناد آشنا باشند ،جاعلين قادر به ارائه اسناد مجعول پزشکي از جمله اسناد ،115اوراق پزشکي  ،گواهي
پزشکي ،دستکاري اقالم دارویي تجویز شده و ...نخواهند بود و از تحميل ضرر به صنعت بيمه جلوگيري به عمل خواهد آمد .از
این رو با آموزش شيوه هاي تشخيص و شناسایي اسناد مجعول پزشکي و راه هاي پيشگيري از جعل اسناد پزشکي مي توان گام
موثري در پيشگيري از جعل سند و استفاده از سند مجعول پزشکي برداشت.
واژههاي كليدي :جعل ،اسناد پزشکي ،گواهي خالف واقع
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مقدمه
پي ریزي روابط اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي و حقوقي افراد با یکدیگر ،سازمانها با اشخاص و سازمان ها با سازمان ها و
پذیرش شبکه ي وسيع ارتباطات و کارآمدي امور و توسعه ي مبادالت و تجارت ،الزمه ي آن است که اشخاص بتوانند در
راستاي منافع خود و جامعه ،به صحت و درستي مدارک و اسنادي که با اهداف گوناگون و در چارچوب قانون در ميان آنان
تنظيم و رد و بدل مي شود ،اطمينان و اعتماد کامل داشته باشند.
جعل اسناد و استفاده از سند مجعول ،عامل مهم سلب آسایش عمومي ،کاهش سطح اعتماد افراد و سازمان ها ،از بين رفتن
امنيت و سالمت جامعه و نيز زمينه ساز بسياري از ضررهاي مادي و معنوي است که به اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانها از
جمله بيمه ها وارد مي گردد .همچنين ،باعث خد شه دار شدن حيثيت و یکي از عوامل اساسي ناکارآمدي اقتصادي و اجتماعي
در جامعه محسوب مي گردد .در همين راستا ،جعل و تغيير با حيله و نيرنگ در اسناد و مدارک از جمله جعل اسناد پزشکي،
همواره از دغدغه هاي مسئوالن و اندیشمندان کشور بوده است.
مفهوم لغوي جعل
جعل در لغت به معناي «ساختن گردانيدن ،قرار دادن ،مصنع کردن  ،خلق کردن و آفریدن است» .مانند آنکه ،گفته شود (جعل
القبيح حسنا  -زشت را نيک گردانيدن ) و نيز به معناي ،صنعت کردن و وضع کردن نيز آمده است .تزویر ،در لغت به معناي
دروغ آراستن ،فریب دادن و مکر و حيله است .تزویر از باب تفعيل و از زور و به معني دروغ و باطل است .تزویر ،به آراستن
دروغ اطالق مي شود و مزور ،به شخص نادرست گفته مي شود .جعل در لغت فرانسه  Fauxمي باشد .دو کلمه ،جعل و ترویز
که در قانون مجارات اسالمي و سایر قوانين جزایي در کنار هم بکار رفته اند ،است ظاهرة مترادف هم بوده و آنچنان که از
بررسي مفاهيم و مفاد آن قوانين بدست مي آید ،دو جرم مستقل و جداگانه نيستند و استعمال آن دو در قانون در کنار هم ،به
منظور تاکيد است .در قانون مجازات اسالمي و سایر قوانين ایران ،تعریفي از جرم جعل به عمل نيامده و تنها به ذکر مصادیق
آن اشاره شده است .من جمله  ،ماده  2۹کتاب پنجم ق مجازات اسالمي که به ذکر موارد جرم جعل اشاره نموده بدون آنکه
تعریفي از جرم مذکور به دست داده باشد .جعل ،یکي از جرائم عليه آسایش عمومي است که موجب سلب اعتماد مردم به
اسناد و نوشته هاي عمومي و خصوصي و اسکناس ها و سایر و موارد مندرج در قانون مي گردد و همچنان که در باال به آن
اشاره شد ،تعریفي از آن در قوانين ایران بعمل نيامده است .اما اساتيد علم حقوق در راستاي بيان مفاهيم مربوط به جعل و
توضيح و تبيين آن ،هر کدام به نوعي به تعریف جرم جعل پرداخته اند که از جمله آنها مي توان به موارد ذیل اشاره نمود.
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استاد دکتر ایرج گلدوزیان ،در کتاب حقوق جزاي اختصاصي جرم جعل را چنين تعریف مي کند « :جعل و تزویر عبارتست از ،
قلب متقلبانه حقيقت به زیان دیگري به یکي از طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته یا چيز دیگر» (گلدوزیان، 1388 ،
ص .)654
قانون مجازات اسالمي در رابطه با جرم جعل در م 523اشعار مي دارد  :جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا
ساختن مهر یا امضاي اشخاص رسمي و غيررسمي ،خراشيدن یا تراشيدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سياه کردن یا
تقدیم یا تأخير تاریخ سن د نسبت به تاریخ حقيقي یا الصاق نوشته اي به نوشته دیگر با به کار بردن مهر دیگري بدون اجازه
صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب .در مورد جرم جعل مي توان گفت که مصادیق جرم جعل هم در فعل اتفاق مي افتد و
هم در ترک فعل که در زیر به طور اختصار به ذکر هر دو عنوان ذکر شده مي پردازیم:
الف) فعل مثبت :که همان قلب حقيقت در یک نوشته داراي ارزش و سندیت ،به یکي از صور پيش بيني
شده در قانون است.
ب) فعل منفي یا ترک فعل :که در جعل مفادي یا معنوي محقق مي شود .زیرا در اثر ترک فعل ،سندي ایجاد شده که محتواي
آن با واقعيت تطبيق نمي کند؛ مثل این که قسمتي از تقریرات شخصي که سند را دیکته مي کند ،حذف کرده و ننویسيم و بر
اثر آن یک تعهد یا حقي را که موجب ضرر به غير است ،مخفي کنيم  .بعضي از حقوقدانان معتقدند که :قصد تقلب مذکور در
ماده  2۹کتاب پنجم ق .م .ا اعم است از جعل و تزویر از طریق فعل یا ترک فعل .بنابراین اگر تاجري در دفاتر قانوني خود از
درج معامالت مذکور در صورت حساب هاي دریافتي خودداري و بدین ترتيب عالمة و عامدا و به قصد اضرار به طرف معامله و
استفاده نامشروع از ذکر ارقامي از مطالبات خودداري نماید ،مرتکب جرم تزویر از ترک فعل گردیده است .ولي نظر مخالفي در
این مورد از سوي بعضي حقوق دانان ذکر گردیده مبني بر این که جرم جعل با ترک فعل تحقق نمي پذیرد براي مثال در جایي
که سر دفتر عمدة نام یکي از موصى لهم را از وصيت نامه حذف مي کند در حقيقت سندي ساخته که نادرست است و ساختن
سند فعل است نه ترک فعل .ولي در رد نظر این عده بعضي از استادان معتقد هستند که سردفتر مکلف به تنظيم سند براساس
تمامي خواسته موصي است و لذا با حذف نا م یکي از موصى لهم به تکليف خود عمل نکرده و ترک فعل نموده است که با قلب
حقيقت در سند مرتکب جعل شده است و یا ماموري که مکلف به تنظيم و تکميل فرم ها و صورت جلسه واردات کاال است،
مقدار کاال را کمتر مي نویسد و ترک فعل او همراه با قصد مجرمانه وي تحقق جعل است( .گلدوزیان: 1387 ،ص )2۰8
مفهوم اصطالحی جعل
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جعل در مفهوم کلي عبارت از عملياتي است که براي فریب دادن دیگري استعمال مي شود .اما عنوان و توصيف آن در نظام
هاي حقوقي معاصر مفهوم و مصادیق مضيقي را یافته است و به هر اظهار کذب یا اعمال متقلبانه و فریب کارانه اي جعل اطالق
نمي شود بلکه این اعمال و رفتار باید به شيوه و گونهاي خاص و به طرق مقرر در قوانين کيفري صورت پذیرد و از آنجا که
مفاد و مضمون این قوانين در کشورهاي مختلف بعضا متفاوت است و در قوانين کيفري ایران نيز از این جرم تعریفي به عمل
نيامده است .لذا از بزه جعل توسط حقوق دانان متعدد داخلي و خارجي و نظام هاي گوناگون حقوقي و در قوانين کشورهاي
مختلف تعاریف متعدد و متفاوتي به عمل آمده است .از طرف دیگر انقالب فکري وقوع یافته در عصر
حاضر و به وجود آمدن رایانه ها نيز باب مسائل جدیدي را در این زمينه گشوده است و بر تشتت افکار و اختالف دامن زده
است.
غالب قوانين جزای ي بدون اینکه تعریف جامعي از جعل ارائه و ارکان جرم را دقيقا تعيين نمایند ،صرفا به ذکر و احصاء شيوهها و
طرق مختلف ارتکاب جعل و ميزان مجازات بسنده کرده اند ،خط تقنيني و سکوت قوانين جزایي نسبت به تعریف جعل یکي از
علل پيچيدگي تعریف جعل مي باشد .مضافا اینکه تعری ف ،بایستي جامع افراد و مانع اغيار باشد که این امر مستلزم دقت فراوان
در مرحله تدوین و قانون  -گذاري مي باشد و از طرفي در عين جامع و مانع بودن ،بایستي آنچنان قابل انعطاف باشد که شيوه
هاي نوین و بسيار متنوع جعل اسناد امروزي را نيز شامل بشود (سليمان پور ،1357 ،ص  .)12در قانون مجازات اسالمي نيز
تعریفي از جرم جعل ارائه نشده است ،بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طي بيست ماده (مواد  2۹إلى  45در فصل پنجم
قانون تعزیرات) بيان شده است .ماده  2۹اشعار مي دارد « :جعل و تزویر عبارتند از :ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا
امضاي اشخاص رسمي یا غيررسمي ،خراشيدن یا تراشيدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سياه کردن یا تقدیمي یا
تاخير تاریخ سند نسبت به تاریخ حقيقي یا الصاق نوشته اي به نوشته دیگر با بکار بردن مهر دیگري بدون اجازه صاحب آن و
نظایر اینها به قصد تقلب».
با توجه به عدم ارائه تعریف در قانون ایران ،ارائه تعریفي جامع و مانع براي جرم جعل الزم به نظر مي رسد ،اکثر حقوق دانان
کشورمان جعل را چنين تعریف کرده اند :قلب متقلبانه حقيقت در یک سند یا نوشته یا چيز دیگر به قصد اضرار به غير و به
طرق پيش بيني شده در قانون (گلدوزیان 1388 ،ص  .)638دکتر مير محمد صادقي جرم جعل را اینگونه تعریف مي کند:
« ساختن یا تغيير دادن آگاهانه نوشته یا سایر چيزهاي مذکور در قانون به ضرر دیگري به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل»(مير
محمدصادقي ،1387،ص  )267و باالخره دکتر آزمایش بيان مي دارد :جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا چيز دیگر
بر خالف حقيقت به ضرر دیگري».
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انواع جعل
در قانون مجازات اسالمي و سایر قوانين حاکم بر نظام جمهوري اسالمي ایران ،بطور صریح از انواع جعل نامي به ميان نيامده
است ،اما در موارد مختلف مصادیقي از طرق ارتکاب جرم جعل بيان شده است که بطور کلي مي توان انواع جرم جعل را صرف
نظر از مصادیق آن به دو دسته تقسيم نمود .رویه قضایي ایران و سایر کشورها نيز به این دو نوع جعل اشاره نموده و تصریح
دارند  :الف) جعل مفادي یا معنوي ب) جعل مادي
شایان ذکر است که تقسيم جعل به صورت معنوي و مادي مورد انتقا د بعضي از حقوقدانان فرانسوي قرار گرفته و اجماال اظهار
داشته اند تمامي مصادیق و اشکال جعل معنوي نهایتا به انواع مختلف جعل مادي و یا ساختن یک سند منتهي مي شود  .آقاي
گارسون ،تقسيم بندي ذیل را از جرم جعل پيشنهاد مي نماید :
 - 1جعل مادي که شامل انواع تحریف و تغيير فيزیکي مانند الحاق  ،امحاء و  ...در نوشته یاسند
است.
 -2جعل ایدئولوژیک که شامل صور و اشکال مختلف جعل معنوي است.
 -3ساختن یک سند جدید ،با شبيه سازي امضاء یا بدون آن (ساالري.)1386 ،
جعل مادي
جعل مادي عبارتست از اینکه در یک نوشته یا سند یا چيزي دیگر ،تغييرات فيزیکي ،مانند الحاق ،امحاء ،خراشيدن تراشيدن و
 ...به انجام برسانيم و این تغييرات ،برخالف مفاد سند موجود بوده و در اثر این تغييرات ضرري احتمالي به شخصي وارد آید و
تغييرات حاصله ،اثر مادي خارجي و محسوس از خود بر جاي گذارند .البته الزم است که تغييرات حاصله از انواعي باشد که در
قانون احصاء شده است .اما چون ،قانون گذار ما در قسمت اخير ماده  2۹کتاب پنجم قم اقيد " و نظایر این ها " را بکار برده
است موارد مذکور در آن ماده تمثيلي بوده و به هر روش و طریقي که جعل مادي در سند صورت گيرد ،مشمول قوانين جزایي
ما خو اهد بود .جهت تشریح و توضيح جعل مادي ،بيان مطالب ذیل ضروري بنظر مي رسد .وجود سند یا نوشته یا چيزي که
تغييرات فيزیکي بر روي آن ایجاد شده باشد .البته در بيان این موضوع باید گفت که برخي از حقوقدانان عقيده بر آن دارند که
تنظيم سند از ابتداء تا انتها جعل مادي است(ساالري ،1386 ،ص  .)114اما برخي دیگر بر این عقيده اند که ساختن سند از
ابتدا تا انتها جعل معنوي مي باشد.
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 تغييرات ایجاد شده باید از نوع فيزیکي باشد ،یعني تغييرات باید مادي و محسوس باشد و از خود اثر بر جاي گذارند که اینامر هم یعني بر جاي گذاردن اثر از خود حاصل نمي گردد ،مگر آنکه تغييرات حاصله بعد از تنظيم سند صورت گرفته باشد ،بر
خالف جعل معنوي که فاقد این تغييرات محسوس است چرا که تغيير مفاهيم در ضمن تنظيم حاصل مي گردد.
 این تغييرات فيزیکي و مادي حاصله باید از روي تقلب باشد و اگر از روي تقلب و سوء نيت نباشد جعل صورت نخواهد گرفت،مانند آنکه شخصي در اثر اشتباه مقداري مرکب بر روي سند بریزد و در آن تغييراتي حاصل نماید .در اثر این تغييرات ضرر
احتمالي یا بالفعلي به شخصي وارده آید ،و در صورتي که احتمال ایجاد ضرر در سند تغيير یافته وجود نداشته باشد تغييرات
حاصل ه جعل نيست اینک ،با توجه به مطالب فوق ،به تعریف جعل مادي از دیگاه اساتيد محترم علم حقوق پرداخته خواهد شد.
 قلب حقيقت بوسيله یک عمل مادي ،در نوشتجات رسمي یا عادي یا چيز دیگر(جعفري لنگرودي)1388 ، جعل مادي است ،وقتي که قلب حقيقت به صورت فيزیکي انجام شود ،و در نوشته از خود آثار و عالئم جسمي و ملموسباقي بگذارد (پيماني ،138۰ ،ص  .)116جعل مادي عبارتست :از تحریف حقيقت با عملي مادي ،ضمن باقي ماندن اثر خارجي
مادي جعل ،در نوشته یا سند و غير آن» (گلدوزیان ،1378 ،ص .)۹1
در حوزه ي پزشکي نيز جعل مادي به همين صورت رخ مي دهد و از همين مورد سرچشمه مي گيرد .مثال :اگر فردي در نوشته
هاي  115هرگونه تغييراتي به عمل آورد یا اینکه اوراق باليني را دستکاري کند در واقع مرتکب جعل مادي اسناد شده است که
یکي از مصادیق مهم به شمار مي رود.
جعل معنوي
جعل معنوي عبارت است از قلب متقلبانه حقيقت در مضمون یک سند یا نوشته یا چيز دیگر به هنگام تحریر آن به ضرر غير
بدون اینکه در ظاهر آن تحریفي مادي صورت گرفته باشد (ساالري ،138۹ ،ص .)115
در این نوع جعل ،مرتکب هيچ گونه خدشه اي در اصل سند ،از لحاظ این که آن را به طور متقلبانه بسازد یا تغيير دهد ،ایجاد
نمي کند بلکه مطالب منتسب به دیگران را به طور تحریف شده در سند یا نوشته وارد مي نماید .بدین صورت که به هنگام
تنظيم و تحریر آن ابتدا حقيقت امر و مطالب منتسب به دیگري را در ذهن خویش قلب مي نماید و سپس به همان کيفيت این
م صادیق و مراتب منقلب شده را در سند یا نوشته وارد مي سازد ،بدین لحاظ هيچ نوع اثر فيزیکي خارجي و مادي محسوس از
خود در آن نوشته یا سند باقي نمي گذارد ،از همين رو آن را جعل معنوي یا مفادي ناميده اند .این مورد نيز در جعل اسناد
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پزشکي رخ مي دهد و محتمل است که فردي به جعل معنوي اسناد پزشکي مبادرت کند  .مثال :فردي که در گواهي پزشک
قانوني را جعل مي کند و نطریات خود را در قالب نطرات پزشک قانوني در مي آورد از این نوع جعل استفاده کرده است.
مصادیق جعل
مصادیق جعل مادي مندرج در ماده  2۹کتاب پنجم ق م ا به شرح زیر است :
 ساختن نوشته یا سند ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمي یا غير رسمي خراشيدن تراشيدن قلم بردن الحاق اثبات سياه کردن تقدیم یا تاخير تاریخ سند نسبت به تاریخ حقيقي الصاق نوشته اي به نوشته دیگرصدور گواهی خالف واقع
برخي اسناد وجود دارند که با وجود عدم جعليت آنها و به لحاظ این که از طرف یک مقام ذي صالح صادر مي شوند و مبناي
استفاده از یک سري امتيازات و منافع هستند ،لکن به جهت برخالف واقع بودنشان ارائه آنها مواجه با ضمانت اجراهاي کيفري
شده و براي ارائه کنندگان چنين اسنا دي مجازات هایي متفاوت در قوانين مختلف پيش بيني گردیده است ،از جمله مي توان
به مواد  53۹و  56۰قانون مجازات اسالمي ،ماده  2۹7قانون تجارت ،ماده  78قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و ماده 1۰5
قانون تامين اجتماعي اشاره نمود .این جرائم با وجود این که در بسياري از موارد موجب بردن مال مي شود ،در زمره جرائم
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عليه امنيت و آسایش عمومي و نه جرائم عليه أموال طبقه بندي شده است که نشانگر توجه به ابعاد غير مالي آن یعني سلب
اعتماد عمومي و نيز ضررهاي غير مالي دیگري است که ممکن است ،از ارتکاب آنها به اشخاص وارد شود .در قانون مجازات
اسالمي جرائم مربوط به صدور گواهي هاي خالف واقع در ذیل عنوان جعل آمده اند .در حالي که به اعتقاد برخي حقوق دانان
گواهي هاي خالف واقع هيچ گاه مجعول نيستند چرا که هيچ خدشه اي در اصل گواهي ها و حتي در استناد آنها به شخص
صادر کننده وجود ندارد ،بلکه آنها صرف ا حاوي اطالعات دروغ و تنها گزارش خالف واقع مي باشند و ما اگر بخواهيم صرف ارائه
اطالعات دروغ را جعل محسوب کنيم ،همه روزه باید دهها نفر را به محاکمه بکشيم»(ميرمحمد صادقي .)1386 ،لکن عده ي
دیگري از حقوقدانان صدور گواهي خالف واقع را جعل مي دانند(پيماني.)1385،
به جز مواد  53۹و  56۰قانون مجازات اسالمي همانطور که قبال نيز اشاره گردید یکي از مواد متفرقه که به گواهي هاي خالف
واقع اشاره نموده است ،ماده  1۰۰قانون تامين اجتماعي مي باشد که در این نوشتار ما با تمرکز بر روي ماده اخير الذکر و با
محور قرار دادن ماده مزبور ب ه تحليل آن پرداخته و در ضمن آن به سایر مقررات عام راجع به صدور گواهي خالف واقع خواهيم
پرداخت.
اسناد پزشکی
اسناد جمع مکسر از سند است و براساس ماده  1286ق.م سند عبارت است از نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد
باشد ،گاهي به مطلق دليل (اعم از نوشته و ل فظي) گفته مي شود که در این صورت مترادف با مدرک است ،در اصطالحات علوم
راجع به فقه به روایت یک حدیث سند گفته مي شود.
در خصوص تعریف مدارک با اسناد پزشکي این گونه آمده است« :مدارک پزشکي مفيدترین منبع اطالعات درباره کيفيت
مراقبت هاي ارائه شده مي باشد که بيماري بيمار را شرح داده ،تمام واکنش هاي متقابل قابل مالحظه مابين بيمار و تمامي
ارائه کنندگان مراقبت را در خود داشته ،حاوي اطالعاتي درباره نحوه پاسخ بيمار به درمان بوده و داده ها را به آسانترین و قابل
دسترس ترین در خود دارند»(فرانسيس.)1378،
وجود اسناد پزشکي از دو جهت حائز اهميت بوده و مورد استفاده قرار مي گيرد ،یکي از نظر پزشکي و دیگري از جهت حقوقي،
در خصوص فوائد مدارک پزشکي از دو جهت فوق موارد زیر عنوان گردیده است
 سندي است از انجام مراقبت ها و اعمال انجام شده ،آزمایشگاهي و درماني به اضافه موافقت نامه مبني بر انجام اعمال جراحيو یا سایر روش ها مي باشد.
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 به نظارت بر مراقبت ها و پيشرفت زماني آنها کمک مي کند. براي بازبيني حال بيمار و انجام اقدام هاي اصالحي یا اضافي مناسب مفيد است. هنگامي که بيمار براي دومين بار پذیرش مي گردد براي کسب اطالعات درباره شرایط قبلي بيمار ،درمان انجام شده و نتيجهکسب شده مفيد است.
 در مورد ادعاي غفلت در مراقبت با عملکرد نامناسب به عنوان یک مستند مورد استفاده قرار مي گيرد. درخصوص ادعاهاي بيمه اي کاربرد دارد.استفاده از سند پزشکی مجعول
چنانچه شخصي یک سند پزشکي اعم از نسخه ،اسناد پز شکي پرونده بيمارستاني و  ...را مخدوش و به طرق پيش بيني شده در
قانون اقدام به جعل آنها نماید وفق ماده  536ق.م.ا .مورد حکم قرار خواهد گرفت و حتي اگر فرد جاعل و استفاده کننده یک
نفر باشد ،براساس راي وحدت رویه شماره  1336/3/3۰- 1188تعدد مادي برقرار است .چنانچه پزشک جهت بيمار خود یک
عدد آمپول که جزو داروهاي گران قيمت نيز محسوب مي گردد تجویز نماید لکن بيمار قبل از مراجعه به داروخانه تعداد اقالم
دارویي را تغيير و آن را به دو عدد افزایش دهد و از سوي دیگر آمپول اضافه را به داروخانه دیگر به شکل آزاد به فروش رسانده
باشد ،جعل در اسناد پزشکي انجام داده است.
و یا در یک مثال دیگر پزشکي که در یک روز دو نسخه (یکي دارو و دیگري پاراکلنيک) براي بيمار خود تجویز مي نماید
چنانچه در نسخه مزبور و به جهت این که دو حق ویزیت از سازمان دریافت دارد اقدام به درج تاریخ آینده در یکي از نسخ
موصوف نماید و در صورتحسابي که جهت دفتر اسناد پزشکي تنظيم مي نماید دو حق ویزیت مطالبه نماید ،در اینجا نيز جعل
اسناد پزشکي رخ داده است .در دو مثال فوق بيمار یا پزشک مزبور ابتدا اقدام به جعل و سپس استفاده از این سند و در نهایت
مرتکب جرم موضوع ماده  ۹7قانون تام ين اجتماعي شده اند.حالت بين جعل سند پزشکي و جرم موضوع ماده  ۹7قانون تامين
اجتماعي تعدد مادي از نوع متفاوت است .چرا که عنصر مادي آنها و حتي زمان وقوع آنها متفاوت از هم مي باشد.اکثریت
حقوقدانان را نظر بر این است که بين استفاده از سند مجعول و کالهبرداري تعدد معنوي برقرار است.
درخصوص استفاده از سند مجعول و جرم موضوع ماده  ۹7قانون بيمه نيز تعدد معنوي حاکم مي باشد ،تعدد معنوي براساس
ماده  46قانون مجازات اسالمي ،هرگاه فعل واحد داراي عناوین متعدد مجرمانه باشد ،وضعيت تعدد معنوي حاکم است ،در جرم
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موضوع ماده  ، ۹7فعل توسل جستن به وسيله تقلبي است که در واقع بر همين فعل «توسل جستن» عنوان استفاده از سند
مجعول ،نيز صدق مي نماید ،پس در اینجا فعل واحد داراي دو عنوان متعدد مجرمانه ،یکي استفاده از سند مجعول موضوع ماده
 ،53۹قانون مجازات اسالمي و دیگري استفاده از مزایاي قانون بيمه با توسل به وسایل تقلبي است.
در نهایت بين جعل سند پزشکي و استفاده از سند مزبور براساس رأي وحدت رویه شماره  1336/3/3۰- 1188حتي اگر
جاعل و استفاده کننده یک نفر باشد ،تعدد مادي برقرار است .فلذا اگر پزشک یا بيمه شده اي با جعل یک سند پزشکي و
سپس با ارائه آنها به سازمان نتواند از مزایاي مقرر در قانون بيمه استفاده نماید ،به استناد ماده  53۹قانون مجازات اسالمي و
ماده  67همان قانون و رأي وحدت رویه مذکور باید به دو جرم جعل و استفاده از سند مجعول محکوم شود .لکن چنانچه وي
موفق به استفاده از مزایاي مقرر در قانون بيمه گردد و موجب ورود خسارت به سازمان بيمه شود ،محکوم به مجازات جرائم
جعل و جرم موضوع ماده  ۹7قانون بيمه خواهد شد.
برخی مصادیق جعل اسناد پزشکی
 تقدم و تأخر تاریخ نسخه :در مورد جاعل تاریخ اسناد پزشکي مثل نسخه دارو را تغيير مي دهد. مخدوش کردن تعداد اقالم تجویزي  :در این مورد جاعل تعداد داروي تجویز شده توسط پزشک را تغيير مي دهد مثل اگردا روي کمياب یا گران قيمتي مي باشد ،جاعل تعداد دارو را زیاد تا آن را از طریق بازار آزاد بفروشد.
 الصاق عکس بر روي دفترچه درماني دیگري درج ویا مخدوش نمودن اعتبار دفترچه :در این مورد جاعل عکس یک فرد را برروي دفترچه دیگران قرار مي دهد تا شخص مورد نظر از دفترچه دیگران استفاده کند .همچنين فرد جاعل تاریخ اعتبار یک
دفترچه درماني را زیاد مي کند تا بتواند از آن استفاده کند.
 ایجاد گواهي پزشکي :در این مورد جاعل خود مبادرت به ساختن یک گواهي و سند پزشکي مي کند مثال یک گواهي ازکارافتادگي براي یک شخص ایجاد مي کند.
 مخدوش نمودن اوراق پرونده هاي بستري و سرپایي :در این مورد جاعل تغييراتي در پرونده هاي مریضان ایجاد مي کند. ساخت دفترچه درماني :در این مورد جاعل یک دفترچه درماني براي یک شخص مي سازد. اضافه کردن یک یا چند مورد بعد از تجویز نسخه توسط پزشک (اعم از نسخه دارویي یا پاراکلينيک) :در این مورد جاعل بعداز تجویز دارو ،به اضافه کردن بعضي داروها مثال داروهایي که در بازار آزاد با قيمت زیادي به فروش مي رسد ،مبادرت مي کند.
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آموزش شيوه هاي تشخيص و شناسایی اسناد مجعول پزشکی از اسناد اصيل
نظر اینکه انگيزه جاعالن از جعل اسنادپزشکي ،استفاده از سند مجعول و معرفي آن به عنوان سند اصيل مي باشد ،لذا سعي در
مخفي نگه داشتن هویت جعلي سند مي نمایند .از طرفي چنانچه آحاد جامعه با روش هاي تشخيص اصالت یا جعلي بودن اسناد
آشنا باشند ،جاعلين قادر به ارائه اسناد مجعول پزشکي نخواهند بود ،از این رو با آموزش شيوه هاي تشخيص و شناسایي اسناد
مجعول مي توان گام موثري در پيشگيري از جعل سند و استفاده از سند مجعول پزشکي برداشت .کارشناسان بررسي اسناد از
سه طریق جهت شناسایي اصالت یا جعلي بودن اسناد بهره ميگيرند که شناسایي مقدماتي این طرق توسط افراد عادي جامعه
جاعلين را در استفاده از سند مجعول مخصوصا اسناد پزشکي ناکام خواهد گذاشت .این سه طرق عبارتند از:
الف) بررسی فيزیکی :در روش فيزیکي ،دستگاه ها و وسایل که خاصيت فيزیکي و نوري دارا مي باشند مورد استفاده و به
کار گرفته مي شود .از اهم این دستگاه ها مي توان به ميکروسکوپ ،ذره بين ،مولد نور ماوراء بنفش و نور مادون قرمز اشاره
نمود .مثل اسناد مخدوش پزشکي از جمله گزارش  115را مي توان با ذره بين تشخيص به تغيير داد .بررسي فيزیکي در دو
روش طيفي و ميکروسکوپيک اجرا ميگردد .در بررسي طيفي از نورهاي مختلف جهت بررسي اصالت اسناد استفاده مي شود .از
نور ماوراء بنفش براي تشخيص الياف فلورسانس اسنادي مانند گواهي پزشکي قانوني ،تشخيص محل لکه هاي باقيمانده از پاک
شدگي شيميایي  ،تقدم و تاخر در تقاطع خطوط اوراق باليني استفاده ميشود .و از نور مادون قرمز جهت تشخيص و مقایسه
جوهرهاي بکار رفته در اسنادپزشکي ،تشخيص الحاق و فشار قلم استفاده مي شود  .در بررسي ميکروسکپي با استفاده از
ميکروسکوپ و ذره بين و با بکارگيري قدرت درشت نمایي و آشکارسازي آنها ،تشخيص تقدم و تاخر دو نوشته یا یک نوشته با
امضاء مثال نسخه دارویي ،تشخيص دوباره نویسي حروف و کلمات ،تراشيدگي و خراشيدگي ،الصاق ،الحاق در یک سند مورد
استفاده قرار ميگيرد.
ب)بررسی شيميایی :در بررسي شيميایي ،از علم شيمي و روش ها ،داروها و مواد شيميایي وخواص آنها در جهت تشخيص
اختالف رنگ جوهرها و ظهور نوشته هاي پاک شده و پنهان ،در اسنادي مانند اوراق باليني و گزارش 115استفاده مي گردد.
ج) بررسی مقایسه اي :در بررسي مقایسه اي ،مقایسه بين خطوط اعم از ماشيني یا دستي ،امضاءها ،آثار امهار ،مقایسه نوع
چاپ و مسائل مربوط به آنها مطرح ميباشد .در این روش خصوصيات فردي و عادات تحریري نویسنده که منحصر به فرد بوده و
باعث تمایز دستخ افراد از دیگران ميگردد مورد بررسي قرار مي گيرد .در این مورد نيز مي توان با مقایسه نوشته هاي قبلي و
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جدید یک پزشک قانوني در گزارش پزشک قانوني ،اوراق پزشکي یا گزارش  ،115به سند معجول پزشکي پي برد و سند
معجول پزشکي را تشخيص داد.
صنعت بيمه
بيمه ،پيماني است که برپایه ي آن ،شرکت بيمه تعهد مي کند در برابر مقدار پولي که فرد یا شرکت دیگر به او پرداخت مي
کند ،زیان واردشده به بيمه گذار را درپي رویدادي ناخواسته جبران کند .پولي را که بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد ،حق بيمه
و آنچه را که بيمه مي شود ،موضوع بيمه مي نامند .ميزان حق بيمه نيز ،برپایه ي حساب احتماالت تعيين مي شود و موضوع
بيمه شرایط آن نيز در نوشتاري به نام بيمه نامه مي آید)رزازي بروجني و کاهيد باصيري.)13۹5،
یکي از ارزشمندترین دستاوردهاي بشر براي رویارویي با خطرات و تأمين شرایط اقتصادي ،اجتماعي و رواني پدیده ي بيمه
است .بيمه عالوه بر جبران خسارت هاي اقتصادي ناشي از حوادث ،تأمين آینده و ارتقاي سطح زندگي افراد و ایجاد بستري
مطمئن براي رشد و توسعه ي اقتصادي ،موجب آرامش خاطر اعضاي جامعه مي گردد .این آرامش نيز به نوبه ي خود موجب
پویایي حيات اجتماعي ،رشد و شکوفایي استعدادها و افزایش کارآیي و بهره وري در جامعه مي شود(ویلنر و استال.)1۹۹2،
محققان صنعت بيمه را عامل مهمي در توسعه ي کشورها قلمداد مي کنند ،زیرا بيمه در رشد بخش هاي مختلف اقتصادي نقش
برجسته اي ایفا مي کند و با پوشش خسارات ناشي از انجام فعاليت هاي اقتصادي و توسعه اي جامعه ،انگيزه هاي سرمایه
گذاري را افزایش مي دهد(سپهوند و همکاران.)13۹5 ،
روشهاي پيشگيري از اقسام جعل در اسناد پزشکی و صنعت بيمه
لف) پيشگيري عمومي یا کيفري
واکنشي است که پس از ارتکاب رفتار مجرمانه با استفاده از ابزارهاي کيفري از رهگذر نظام عدالت کيفري اعمال ميشود و
ریشههاي جرم را تضعيف و قابليت نظمپذیري را تقویت ميکند .با در نظر گرفتن موازین علمي و مفهوم پيشگيري ،ميتوان
اعمال روشهاي پيشگيرانه را در قا لب استفاده از کيفر به عنوان سالح بازدارنده از تکرار جرم یا وقوع ابتدایي آن توسط مجرمان
بالقوه ،از طریق کارکرد ارعابي خود و با بهره گيري از یافتههاي جرم شناسي پيشگيرانه ،به عنوان یکي از علوم مرکب تصور
نمود .این قسم از پيشگيري از جرم ،که از طریق توسل به کيفر دادن عمل مجرمانه و توجه به جنبههاي ارعابي آن حاصل
مي شود ،بخشي از مفهوم عام پيشگيري را در برمي گيرد .در ذهن مردم عادي همان قدر که اشتغال به امور خيریه و ثواب ،از
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قبيل کمک به فقرا ،عبادت کردن و ورزش کردن از وقوع جرم جلوگيري مينماید؛ توسل به کيفر اعمال مجرمانه از باب
سزادهي نيز باعث تشفي خاطر جامعه و آزردگان از وقوع جرم شده و از وقوع جرایم توسط دیگران در شرایط مشابه ،یا تکرار
جرم توسط فرد مجرم ممانعت به عمل ميآورد.
در اي نوع پيشگيري مي توان براي جلوگيري از جعل اسناد و اوراق پزشکي در صنعت بيمه از قوانين مخصوص این نوع
مجازات مي توان استفاده نمود و افراد جاعل را به سزاي اعمال خود رساند .عالوه بر اینها باید اذعان داشت که پيشگيري
کيفري در جعل اسناد پزشکي از چند طریق ممکن است:
 -1تهدید بالقوه جاعالن اسناد پزشکي به مجازات ،وضع و تصویب قوانين.
 -2تهدید بالفعل جاعالن اسناد پزشکي از طریق اجراي مجازات و برگزاري علني جلسات دادگاه؛
 -3سرعت در برگزاري دادرسي کيفري.

ب) پيشگيري غير عمومي یا غير کيفري
این نوع پيشگيري قبل از وقوع جرم مد نظرقرار مي گيرد .بدین نحوکه با شناسایي عوامل زمينه ساز در بروز جرایم ،محيطي
مناسب ر ا جهت پيشگيري از جرایم ایجاد نمایند .بدیهي است توسل به روشهایي غير از اعمال کيفر که وصف پيشگيرانه دارند
گامي موثر در جهت کاهش جرایم در جامعه ميباشند .الزم به ذکر است که استفاده از روشهاي کيفري بدون فراهم نمودن
شرایط مناسب محيطي ،اقتصادي و اجتماعي موثر در کاهش جرم نميباشد ،زیرا این دو مورد الزم و ملزوم یکدیگر هستند.
این نوع پيشگيري با توسل به اقدام هاي غير سرکوب گر و غيرقهرآميز که داراي ماهيت اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي ،وضعي،
آموزشي و  ...هستند به منظور جامعه پذیر و قانونگرا ساختن افراد و حفاظت از آماج هاي جرم جهت جلوگيري از وقوع جرم
بکار ميرود .در این نوع پيشگيري براي جلوگيري از هرنوع جعل در اسناد پزشکي مي توان به گونه اي خاص عمل کرد مثال:
مي توان وضعيت اقتصادي جامعه را بهتر کرد به گونه اي که افراد نياز به جعل اوراق پزشکي یا تغيير در تعداد اقالم دارویي
نداشته باشند و همچنين مي توان آحاد مردم را ج هت جلوگيري از جعل اسناد پزشکي به منظورآگاه سازي از مخاطرات جعل
اسناد پزشکي و هزینه هاي تحميلي که اسناد مجعول پزشکي به بيمه ها وارد مي کند ،مورد آموزش قرار داد و فرهنگي غني
در بين آحاد جامعه به وجود آورد.
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نتيجه گيري
جعل اسناد و استفاده از سند مجعول ،عامل مهم سلب آسایش عمومي ،کاهش سطح اعتماد افراد و سازمان ها ،از بين رفتن
امنيت و سالمت جامعه و نيز زمينه ساز بسياري از ضررهاي مادي و معنوي است که به اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانها از
جمله بيمه ها وارد مي گردد .همچنين ،باعث خدشه دار شدن حيثيت و یکي از عوامل اساسي ناکارآمدي اقتصادي و اجتماعي
در جامعه محسوب مي گردد .در همين راستا ،جعل و تغيير با حيله و نيرنگ در اسناد و مدارک از جمله جعل اسناد پزشکي،
همواره از دغدغه هاي مسئوالن و اندیشمندان کشور بوده است.
چنانچه آحاد جامعه با روش هاي تشخيص اصالت یا جعلي بودن اسناد آشنا باشند ،جاعلين قادر به ارائه اسناد مجعول پزشکي
نخواهند بود ،از این رو با آموزش شيوه هاي تشخيص و شناسایي اسناد مجعول مي توان گام موثري در پيشگيري از جعل سند و
استفاده از سند مجعول پزشکي برداشت .کارشناسان بررسي اسناد از سه طریق جهت شناسایي اصالت یا جعلي بودن اسناد بهره
ميگيرند که شناسایي مقدماتي این طرق توسط افراد عادي جامعه جاعلين را در استفاده از سند مجعول مخصوصا اسناد پزشکي
ناکام خواهد گذاشت .همچنين با استفاده از روش هاي پيشگيري از جعل اسناد پزشکي مي توان تاحدود زیادي از جعل اسناد
پزشکي از جمله گزارش هاي  ، 115اوراق پزشکي ،دستکاري اقالم دارویي تجویز شده ،گواهي پزشکي و  ...جلوگيري به عمل
آورد.
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