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Abstract
Objective: The crime of insurance fraud has attracted the attention of American
researchers for many years, and the result of their studies has been the success in
curbing this crime. The US legal system has not limited the fight against insurance
fraud to punishment, but has taken precautionary measures to stifle criminal actions.
The establishment of the Special Investigation Unit (SIU) as well as the American
Coalition Against Insurance Fraud (ACAIF) are among the preventive and
countermeasures in this system. The Special Investigation Unit is required to
investigate fraudulent acts of insurance claims. The Coalition Against Insurance
Fraud is also a policy-making body that proposes macro-level policies to combat this
crime. In contrast, the Iranian legal system has many shortcomings in the face of this
crime, both in terms of legislation and enforcement. The philosophy of the insurance
institution is to examine the damages that have been caused to other economic
institutions for any reason, and this institution is legally obliged to compensate it. If
insurance is damaged, the repair of other economic institutions is disrupted and the
country's macro-economy becomes a sick economy. The weakness of the Iranian legal
system will inevitably lead to serious damage to the country's economic system and
its prevention requires legal studies of pathology of the regulations. The present study
has focused on the pathology of the existing regulations in the area of insurance fraud
and the provision of solutions to deal with this problem more effectively.
Methodology: The method of this article is desk research, which has been done by
referring to articles and books related to the subject under discussion and taking notes
from them. We referred to the existing laws in the American legal system to
encounter the offence of insurance fraud. Also in this field, the research and
legislative background and its evolution are given. Due to the fact that the subject of
this article is new and so far, no legal article or book has been written in Persian
related to this subject and most of the existing articles and books were economic, it
was very difficult to prepare related sources and put it into practice. The translation of
English sources has been of particular importance to this. This issue can be criticized
considering the importance of the crime of insurance fraud and its effect on the
country's economy, and it is better for legal researchers to pay more attention to the
important issue of insurance fraud.
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Results: Prior to the Compulsory Insurance Law adopted in 2016, instances of
insurance fraud were considered fraud. However, after the enactment of this law, the
legislator put examples of this conduct under a special title and a great problem
became widespread in the Iranian legal system. Since unit criminal conduct requires a
single response, discrimination between instances of a single criminal title indicates a
lack of desired justice. The legislature is hesitant and helpless in choosing the
appropriate title and punishment for instances of insurance fraud. One of the
contradictions in the law is the hesitation in adopting the title of fraud or a special
title. On the other hand, knowing this fraud has many advantages, such as having the
necessary intensity and also minimizing the possibility of using arbitrary policies in
its severe examples. From the legislator's point of view, the title of fraud may not be
sufficient and appropriate, and the enactment of a special law is deemed necessary to
face this crime. Therefore, in 2016, the legislature, in an unprecedented move,
included some examples of the mentioned conduct under a special title under Articles
60, 61 and 62 of the Compulsory Insurance Law of 2016 and introduced new titles in
the criminal law. Of course, the penalties imposed for insurance fraud in these
articles, with the exception of Article 60 of the law, were much lighter than the
penalties for fraud, which is a violation of the legislature's intent because only in two
cases, The idea of making a lex specialis comes to his mind. One is that the intended
conduct at the time of writing the law is not a crime and he seeks to create a new
criminal nature. The other is that in his view, the current punishments and actions are
not sufficient to deal with the conduct, which in both cases, the punishment and the
measures intended for criminal behavior will be more severe than before. In the US
legal system, however, a law has been enacted since 1995 called the Model Insurance
Fraud Act, which covers various instances of insurer fraud. This law, which was
amended in 1998 and 2019, respectively, contains various measures against the
fraudster, which, in addition to deterring the offender, also include compensating the
insurer. Finally, the existence of disproportionate penalties, the lack of preventive
measures, a lack of comprehensive law of compulsory insurance approved in 2016
and its shortcomings against the Model Insurance Fraud Act are the main findings of
this study.
Conclusion: Bring all the various instances of insurance fraud within the framework
of lex specialis measure the punishment in proportion to the amount taken from the
insurer, use the methods of compensation of the insurer as soon as the sentence is
issued and as in the example of the Model Insurance Fraud Act, the appropriate and
reasonable use of arbitrary policies in minor type of the crime of insurance fraud as
well as the application of theories of restorative justice and consensual criminal
procedure are among the results of the present study. In order to develop a proper
infrastructure in society, politicians are obliged to create a culture in this area so that
people believe that insurance serves the people and its philosophy is to use their
budget to compensate for damages.
Key Words: Insurance, Iranian Legal System, American Legal System, Fraud, Lex
Specialis.
JEL Classification: K14, K42, Z18.
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تاریخ دریافت1011/11/72:تاریخ پذیرش1011/10/12 :

چکیده
قانونگذارتاقبلازتصویبقانونبیمهاجباریمصوب،1935تمامیمصادیقجرمتقلّبنسبتبه
هدف  :
نگاهقانونگذاربهمصادیقمختلفاینجرمتغییرکرد

گرراکالهبرداریمیدانست.باتصویباینقانون،


بیمه
و در مواد  51و  57قانون مذکور مجازاتی خاص برای آنها در نظر گرفته شد .در حالی که سایر موارد
همچنانذیل جرم کالهبرداریطبقهبندی میشوند.ناکارآمدی و تناقضهای موجوددر قانون ،پژوهشگران

تقلبنسبتبهبیمهگر(بانگرشیبهنظامحقوقیآمریکا)

تقلب نسبت به بیمهگر (با نگرشی به نظام حقوقی آمریکا)

حاضررابرآنداشتتاباالتفاتبهنظامحقوقیآمریکاکهجزءنظامهایحقوقیپیشرفتهدرمبارزهبا

مقاله
اینجرماستراهکارهاییجهتاصالحقانونمذکورپیشنهادنماید.

ایوفیشبرداریانجامشدهاست.


کتابخانه

تحلیلیوباروش
روششناسی:اینمطالعهبهشیوهتوصیفی-
یافتهها :نبودیکقانونخاصبرایتعیینمجازاتمتناسببرایتمامیمصادیقجرمتقلّبنسبتبهبیمهگر
ودرعینحال،عدموجودسیاستیکارآمدجهتپیشگیریازاینجرمدربدوارتکابوبهطورکلیسیاست

جناییمشوشدربرخوردباانواعمختلفاینجرم،ازیافتههایمقالهحاضربودهکهنیازمندتأملیجدی

است.
نتیجهگیری:تدبیرمجازاتمتناسبدرخصوصمصادیقمتنوعاینجرمدرقالبیکقانونخاص،اتخاذ
سیاستیپیشگیرانهازوقوعجرمدربدوامرمشابهقوانیننظامحقوقیآمریکاواستفادهمعقولوبهجااز
سیاستهایارفاقی قانون مجازاتاسالمیاز قبیل تعلیق و تعویق و  ،...برای مصادیق سبکاین جرم،از

پیشنهادهایاینمقالهاست.
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مقدمه
هایاقتصادیدرجهانکنونیوضرروزیانناشیازاینفعالیتها،


پیچیدگیفعالیت
نیاز به یک منبع جبران خسارت به نام «بیمه» را اجتنابناپذیر کرده است .به موازات
رشد و گسترش صنعت بیمه ،راههای انحرافی کسب درآمد در این حوزه نیز رو به
بیگمان ،اشخاصی که مرتکب جرایم اقتصادی و بهویژه از نوع جرایم
افزایش است  .
بیمهای می شوند ،اغلب باهوش و باتجربه بوده و مبارزه با ایشان کاری دشوار بوده و

نیازمند برنامهریزی اصولی است .بنابراین قانون گذار برای بازدارندگیِ این جرایم باید
مقررات دقیق و سختگیرانه و افتراقی تصویب نماید تا مجال ارتکاب جرم از
فرصتطلبانوشیّادانسلبگردد.آگاهیازاینموضوعکههموارهسرعتقانونبرای

جرمانگاری برخی از رفتارهای مجرمانه علیالخصوص از نوع اقتصادی کم بوده و

فرصت کافی برای اندوختن تجربه به مرتکبین اینقبیل جرایم داده میشود گوشزدی
تتانواقصشناساییشودوقوانینکارآمدیبهتصویببرسد.

اس
تقلّب نسبت به بیمهگر براساس ماده  51قانون بیمه اجباری مصوب  1935از جمله
جرایممبتنیبرحیلهوتقلّباستکهعلیرغموجوداشتراکدرعنصرمادیباجرم

آقایینیاورستمی،
طورمستقلموردتوجهقانونگذارقرارگرفتهاست( 


کالهبرداری،به
  .)193 :1932در مادة مزبور ،تنها وسایل نقلیه موتوری مدنظر بوده و درباره سایر
رفتارهای مجرمانه در شاخههای مختلف بیمه بهطور مستقل اظهار نظر نشده است.
بنابراین از جامعیت کافی برخوردار نیست .تا قبل از تصویب این ماده ،این رفتار با
عنایتبهعمومماده 1قانونتشدیدمصوبسال،1952تحتشمولجرمکالهبرداری
بود و مجازات آن به لحاظ ماده  13قانون مجازات اسالمی مصوب 37درجه چهار
محسوبمیشد ،حال آنکه با تصویب ماده  51قانون بیمه اجباری ،مجازات شخص

باشد؛یعنیقانونگذار

مرتکبدرهرحالدرجهشش(بیشازششماهتادوسال) 
می
بهعالوه پیشبینی جزای نقدی
نظر به تخفیف مجازات برای مرتکبان این جرم دارد  .
درجههفتمحسوبمیشودبه

نسبیبرایاینجرمکهمطابقتبصره 9ماده 13ق.م.
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بهره مند گردد ،در حالی که در جرم کالهبرداری ،حتی با لحاظ قانون کاهش حبس

فرصترهاییکمتریبرایمرتکباینجرمازچنگالعدالتکیفری

تعزیری()1933
وجوددارد .وانگهی،بالحاظقانونمذکورمجازاتمقرربرایشروعبهاینجرمنیزبه
ترتیبمالحظهمیشودکهدرقانونبیمهاجباریایران

صراحتمنسوخشدهاست .
بدین
خالءهایقانونیمتعددیوجودداردکهمیتواندگریزگاهیبرایمرتکبینزیرکباشد.
البته ،اشاره به این نکته نیز ضروری است که مصادیق جرم تقلّب نسبت به بیمهگر
منحصربهماده51قانونبیمهاجبارینبودهومواد51و57همینقانون،اشکالدیگری
از این جرم را مستوجب مجازات دانستهاند .لکن برخورد قانونگذار با تمامی این
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اندازهکافی مؤثرنیست.زیرامرتکبمیتواندازهمةنهادهایارفاقیِ مقرردرقانون

مصادیقیکساننیستوازمنظرهایمختلفبرایآنهامجازاتتعیینکردهاست.این

گذارباتصویبقانونیخاصتمامی
بایدقانون 

همیکیازنقاطضعفاساسیاستکه 
اینمصادیقراذیلیکعنوانمجرمانهبگنجاند.نهآنکهبابرخیباعنوانکالهبرداری
وبابرخیدیگرباعنوانیخاصمبارزهکند.
گردرپژوهشهایحقوقیضعیفاستوتنها

پیشینةتحقیقاتیجرمتقلّبنسبتبهبیمه
مطالعهحقوقیدراینزمینهدرسال1935صورتگرفتهکهدرآنزمانتقلّبنسبتبه
بیمهگر مصداقیاز جرمکالهبرداری شناختهمیشد (توجهی و حیدری-119 :1935 ،

بیشترپژوهشهایِ اینحوزهجنبهاقتصادیدارند.در مقابل،بانگاهیبهادبیات

.)32
یابیمکههمگیآنهاملهم


گردرمی
پژوهشیجهاندرخصوصجرمتقلّبنسبتبهبیمه
از مطالعات کیفری آمریکا هستند و نظام حقوقی این کشور آغازگر جرمانگاری جرم
نخستینبارقههایمبارزهجدیبااینرفتار

مذکورمیباشد(دریگ.)727-729:7117،1

نیزدرحقوقآمریکادیدهمی شودکهبامشاهدهآثارسوءتقلّبدرصنعتبیمه،گامهای

سایرنظامهایکیفریجهاننسبت

مؤثریدرپیشگیریومجازاتآنبرداشتهشدهاست.
بهجرمشناختناینرفتارازحقوقآمریکاتبعیتکردهاند(منفرد.)35:1923،


1. Derrig
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از آنجایی که از زمان تصویب قانون بیمه اجباری تاکنون مقالهای با رویکرد حقوقی
محضنسبتبهاینجرمنگاشتهنشدهونیازبهپژوهشحقوقیجامعیدراینزمینهدر
داخلکشوراحساسمی شود،مقالهحاضربرآنشدتابانگاهبهنظامحقوقیآمریکاو

ملحوظنظرقراردادننقاطقوتایننظامکهازکارآمدیوجامعیتخوبیدرراستای
مبارزهباجرمتقلّبنسبتبهبیمه گربرخورداراستومقایسهآنباقوانینمرتبطدر
نظام حقوقی ایران ،چالشهای موجود در قانون بیمه اجباری را بررسی نموده و
پیشنهادهاییجهترفعایراداتموجوددراینقانونارائهدهد.
اجراهاتنظیمشده


هایجرموضمانت

درسهمحورپیشینه،مؤلفه
درادامه،مقالهحاضر

تا پاسخگوی این پرسشها باشد که چرا قانونگذار برخی از مصادیق این جرم را
کالهبرداری و برخی را که صرف ًا مرتبط با وسایل نقلیه هستند از کالهبرداری متمایز
عالوه،باتوجهبههمپوشانیجرم

نمودهوبهمثابةجرمخاصدرنظرگرفتهاست؟ .
به
مذکور با جرایم مرتبط مانند تخریب در برخی مصادیق ،عنوان صحیح برخورد بااین
درنهایتبعدازپاسخبهاینپرسشها،

جرمتخریبیاتقلّبنسبتبهبیمهگراست؟.
ی موثر برای مبارزه با جرم مذکور در کانون توجه قرار گرفته و
بررسی راهکارها ِ
پیشنهادهاییدراینزمینهارائهشدهاست.


 .پیشینه مبارزه با عملیات متقلبانه بیمهای
قانونگذار متعرض عنوان
تا قبل از تصویب قانون بیمه اجباری مصوب سال   1935
خاص تقلّب نسبت به بیمه گر نشده بود و به مصادیق آن صرفاً در قالب کالهبرداری
رسیدگی میکرد و لزومی نمیدید که برای این مصادیق که به زعم خودش همه ذیل
عنوان جرم کالهبرداری بودند ،عنوانی خاص جعل نماید تا اینکه در سال ،1930
همزمانبابارقههایاصالحقانونبیمهاجباریمصوب،1932مجلسشورایاسالمیبه
دنبالپیشنهادرییسبیمهمرکزیوقتکهاذعانداشت:

511

صحنهسازیرامیپردازد...اینجاست
رتهایغیرواقعیو 
تومانهزینهتصادفاتوخسا 
شرکتهای بیمه کنیم که باید این تعهدات را انجام

که ما باید یک مالحظهایهم برای 
دهند .چه اشکالی دارد که با متقلبان و متخلفان و کسانی که صحنهسازی میکنند و
میکنند،بهشدت
میلیاردهاتوماندرسالازشرکتهایبیمهخسارتغیرواقعیدریافت 
برخورد شود(»...مشروحمذاکراتجلسهعلنیمجلسشورایاسالمی-روزنامهرسمی،
 ،)17 :1930-1935در مواد  51 ،51و  57قانون بیمه اجباری مصوب سال 1935
جرمانگاریمرتبطدرخصوصتقلّبنسبتبهبیمهگررااعمالکرد.

درحالیکهنظامحقوقیآمریکامطالعهجرمفوقراخیلیقبلترازایرانآغازکردهبود.
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«من دیروز هم عرض کردم درسال ،صنعت بیمه یک چیزی حدود بیش از 511میلیارد

استادمطالعاتبیمهایواقتصادی

بهناممینز-1

درسالهای1300و 1305میالدیفردی

ایباعنوانجرایمبیمهای9پژوهشدراینحوزه


باتدوینمقاله
دانشگاهایدیانا7آمریکا-
رابرایاوّلینبارآغازکرد.دراینمقالهآمدهاست:
مجرمانهمیباشند.اززمانیکهبیمهپابهعرصه

های 
ایازجملهسوءاستفاده 


جرایمبیمه
«
وجود گذاشته جرایم بیمهای نیز وجود داشتند .این جرایم در طول زمان و در نتیجه
گسترش صنعت بیمهَاشکال بسیار گوناگونی به خود گرفتهاند .بنابراین جرایم فوق به
نرخجرایمبیمهایارتکابیبسیار

هماناندازهصنعتبیمهگستردهوپیچیدهمیباشند.

ومکافاتیافتهاست ...انگیزهاصلیدراینجرایمکسبسود


ازتعدادکشفشده
بیشتر
بوده و بهمنظور ارتکاب چنین جرایمی ،مجرم میتواند عامدانه و غیرعامدانه فردی
بیگناه را کشته یا به وی آسیب برساند» (مینز .)90 :1300-1305 ،او با مطالعه دقیق

جرایم بیمه ای ،علت اصلی وقوع این قبیل جرایم را پیچیدگی بیمه میداند و در این
رابطهمیگوید «:بیمهپیچیدهاستوبرایبسیاریازمردمکموبیشناشناختهورمزآلود

میباشد.درک  بیمهنیازبهآگاهینسبیازعلوماقتصاد،تجارت،ریاضی،آماروحقوق


1. Alfred Manes
2. Indiana University
3. Insurance Crimes
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دانانبابیمهشگفتآورنیست.به


بنابراینعدمآشناییعموممردموحتیحقوق
دارد.
همیندلیلمجرمغالباًراهیبرایارتکابجرممییابد» (همان).
انگاریاینرفتاردیدهمیشود

بااینوجوددرهردونظامحقوقینشانیازتعللدرجرم
کهذیالًبررسیخواهدشد.

  .دالیل جرمانگاریِ دیرهنگاممطالعات مینز نقطه عطفی برای مطالعات بعدی در خصوص اشکال گوناگون تقلّب
رغمکمبودامکاناتتحقیقاتی،ویآنچناندقیقوجامعجرایم


گرشدوبه

نسبتبهبیمه
بیمهای را بررسی کرده که در بیشتر پژوهشهایِ بعدی ردپایی از مالحظات مینز،

بهوضوح دیده میشود .عمده پژوهشهای انجام شده در آمریکا در حوزه مطالعات

اقتصادیبودهوتمرکزاینمطالعاتبیشتردراواخرقرنبیستمواوایلقرنبیستویکم

است.
ظاه راًتاقبلازایندورهکوتاهتاریخی،رغبتچندانیبرایمطالعهرفتارفوقبهعنوان
شایدنخستینومهمترینتوجیهدراینبارهعدم ارزیابی

یکجرموجودنداشتهاست.
درواقعمردمعالقهایبهحفظثروتودرآمدبیمه

صحیحمردمازاینرفتارمیباشد.
ندارند وبراینباورندکهبیمهدرآمدایشانراگرفتهوجُزدرموارداستثنایی،ازمحل
ایبرایشاننمیکند.البته تااندازهای قضاوتمردممتأثرازرفتار


ایندرآمدهیچهزینه
بیمهگراست.

مدیرانبیمهدربسیاریازمواردازپرداختهزینههایخسارت،بامعطلکردنمردمبه

خاطرانجامبرخیتشریفاتکلیشهایاداریشانهخالیمیکنند.مسألهمهمدیگریکه

همانگونه
بهاینقضاوتدامنمیزند،عدمدرکصحیحازماهیتقراردادبیمهاست .

شده،بیمهعقدیتصادفیاستومبلغیکهبهعنوان


کهدرتعلیماتحقوقبیمهاشاره
مهدراختیارگذاشتهمیشودممکناستبرایجبرانخسارتخرجگردد.چرا

حقبی
کهقراردادبیمه،قراردادی مربوطبهامور احتمالیدرآیندهاستووقوعخسارتدر
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ضرروتاًدرجهتاموربیمهگذارانخرجشود(بابایی.)57:1935،
برخی نویسندگان به دالیل دیگری از جمله مالحظهکاری بیمهگران اشاره کردهاند.
هارابیانکنندبهاعتبارشانلطمهواردمیشودترجیح

بیمهگرانباتصوراینکهاگرتقلّب

میدهند با باالبردن هزینههای حق بیمه ضررهای وارده را جبران سازند (نک :رشیدی

گذارانتحمیلمینمایند.


وآنرابهنحویبربیمه
()95-92:1935،)1
میالدیبانوشتنمقالهایباعنوانتقلّبنسبتبه

دریگ1محققآمریکاییدرسال7117
بیمهگر7دربخشدرکتقلّبنسبتبهبیمهگر9مختصریازتاریخچهمطالعاتاینجرم

آورده است  .وی بر این باور است که نخستین مطالعه علمی این جرم در سه کشور

تقلبنسبتبهبیمهگر(بانگرشیبهنظامحقوقیآمریکا)

گاهنمیتوانانتظارداشتهمچونسایرعقود،حقبیمه


لذاهیچ
آیندهنیزمحتملاست.

ایاالتمتحدهآمریکا،انگلستانوکاناداانجامشدهوهرسهکشورتحقیقاتخودرادر
دهه  31آغاز کردهاند .البته این تحقیقات در دهه  31میالدی نیز در کشورهای کانادا،
اسپانیاوآمریکاادامهیافتهاست(دریگ.)727-729:7117،
بهنظر می رسد علت اصلی این موضوع در نظام حقوقی ایران ،کافی دانستن عنوان

کالهبرداریدربرخوردبااینجرمازسویقانونگذاربودهاست.



  .نقش مؤسسات مرتبطدر نظام حقوقی ایران مؤسساتی از قبیل بیمه مرکزی ،شرکتهای بیمه و کارشناسان
حقوقی مرتبط با آنها متولی رسیدگی به مسائل حقوقی بیمه و ارائه پیشنهادهایی در
خصوص ارتقای قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی هستند .در ایران تاکنون
مؤسسهای خاص ،همانند شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین
پیش بینیشدهدرقانونمبارزهباپولشویی،برایبررسیجرمتقلّبنسبت
مالیتروریسم 
بهبیمهگرتأسیسنشدهاست.


1. Derrig
2. Insurance Fraud
3. Understanding Insurance Fraud
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تقلبنسبتبهبیمهگر(بانگرشیبهنظامحقوقیآمریکا)

اماآغازمبارزهجدیباجرمتقلّبنسبتبهبیمهگردرنظامحقوقیآمریکابهسال1339

برمیگردد .در این سال انجمنی به نام ائتالف آمریکایی علیه جرم تقلّب بیمهای
 
()ACAIF1تأسیسشد.اینانجمندرسال 1335میالدیآماریمنتشرکردکهنگرانی
درخصوصتقلّبنسبتبیمهرابسیارباالبرد.دراینآمارمیزانهزینهتقلّباتبیمهای
همکاران.)072:7115،7

میلیارددالربرآوردشد(هویتو

درآمریکاحدود35
اینعواملازیکسوبهجدیشدنمسئلهتقلّبنسبتبهبیمهگرانجامیدوازسوی
انجمنائتالفآمریکاییعلیهجرمتقلّببیمهایدر

دیگر،مبارزهکیفریراتقویتکرد.
هبیمهگر،

راستایاِعمالمجازاتمؤثرونیزجبرانخسارتناشیازجرمتقلّبنسبتب
هاپیشنهادکردکهبهزعمخودشکاملترینوجامعترینالیحه


ایتهیهوبهایالت
الیحه
برایمبارزهبااینرفتارناپسنداست.درمقدمهالیحهپیشنهادیچنینآمده:

«قانوننمونهائتالف،جرمتقلّبنسبتبهبیمهگررابهعنوانجرمیخاصتلقیمیکند
 ...الیحه حاضر جامعترین الیحه موجود در ایاالت متحده است .این الیحه ،هرگونه
گررادرتمامیحوزههایبیمه

تعقیبوتحقیقنسبتبهتمامیانواعتقلّبنسبتبهبیمه
مجاز میشمارد .همچنین این الیحه تفسیری واحد از عنوان مجرمانه مذکور [جهت
نمایدوبرایطیفگستردهایازمجرماناین


ارائهمی
جلوگیریازهرگونهتشتتآرا]
قانونتقلبنسبتبهبیمهگرنمونه.)1:7113،9

جرمجزاینقدیتعیینمینماید»(

افزونبرالیحهمذکور،تأسیسنهادهاییازقبیلمؤسسهبینالمللیدفاترتحقیقاتویژه

( ،)IASIU0انجمن ائتالف علیه تقلّب نسبت به بیمهگر آمریکایی ( )ACAIFدر سال
1339میالدی،دفترملیجرمبیمه( )NICB5ازدیگراقداماتایاالتمتحدهجهتمقابله
بااینجرممیباشد(رشیدی.)71:1932،شبیهاینمؤسساتدرکشورهایدیگرونیز

اندکهنهادبینالمللیآژانستقلّباتبیمهای،)1335( 5


بینیشده

المللیپیش

درسطحبین
1. American Coalition Against Insurance Fraud
2. Hoyt et al
3. Model Insurance Fraud Act
4. International Association of Special Investigation
5. National Insurance Crime Bureau
6. International Association of Insurance Fraud
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دستهستند(دریگ،پیشین .)729:
نکته قابل تأمل این است که در حقوق آمریکا هم برای جرم تقلّبات بیمهای و هم
ضمانتاجراییمناسببرایمقابلهبااینرفتارمجرمانهتمهیداتیاندیشیدهشدهاست.
به این صورت که عالوه بر تصویب الیحه پیشنهادی از سوی ائتالف علیه جرم تقلّب
بهایالت هااختیاراتیدادهشدهکهمناسببامصادیقجرم،

بیمهایآمریکایی()ACAIF

قانونخاصتدوینواجرانمایند:
«این مقرّرات و فعالیتهای ضدّ کالهبرداری شامل افزایش جریمه برای تقلّبهایِ
بیمه ای ،اختصاص بودجه بیشتر جهت کشف و تعقیب این جرم و تصویب مقرّراتی


تقلبنسبتبهبیمهگر(بانگرشیبهنظامحقوقیآمریکا)

کمیته بیمه اروپا )1339( 1و ائتالف کانادایی تقلّب نسبت به بیمهگر )1330( 7از این

آوربرایبیمه گرانوعواملاجراییبیمهبهمنظوراختصاصمنابعبیشتردرجهت


الزام
کاهشنرخجرمتقلّببیمهایاست»(هویتوهمکاران.)7115،


 .مؤلفههای جرمانگاری
پس از آشنایی با پیشینه برخورد با تقلّب نسبت به بیمهگر و مؤسسات مرتبط به آن،
نوبت به بررسی ارکان تشکیلدهنده این جرم در هر دو نظام حقوقی میرسد .نظام
فرضهای آن در
حقوقی آمریکا نظامی کامنلو 9بوده (شیروی )153 :1935 ،که پیش 
تفاوتها باعث

مقایسه با نظام حقوقی ایران تفاوتهای بسیاری دارد .عنایت به این 
میشود که خواننده به هنگام مطالعه این دو نظام حقوقی از وجود برخی تعارضات

آمیزدرایندوحوزهشگفتزدهنشود.


بالنسبهتناقض
قبلازورودبهاینبحثارائهتعریفیازتقلبنسبتبهبیمهگرضروریاست.دریگو

یدارند عملیاتی تقلب محسوب میشود که آشکار و عمدی
همکاران )7115( 0بیان م 
قانونمندنباشد،نفعمالیداشتهباشدوتوأمباتدلیسباشد(دریگوهمکاران،

باشد،
1. Comité Européen des Assurances
2. Canadian Coalition Against Insurance Fraud
3. Common law
4. Derrig et al
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تقلبنسبتبهبیمهگر(بانگرشیبهنظامحقوقیآمریکا)

.)111:7115امادرنظامحقوقیایرانباتوجهبهمواد 51الی 57قانونبیمهاجباری
رسدتقلبنسبتبهبیمه گرهراقدامیاستکهمنظورازآنپوشاندنحقیقت


نظرمی

به
ودستیابیبهیکنفعمالیباشد.
اقدامات متقلبانه بیمهای شامل تقلب بیمهگذاران علیه بیمهگران ،تقلب بیمهگران علیه
بیمهگذاران و همچنین تقلب واسطهای است .شایعترین نوع تقلب نسبت به بیمهگر،

دراینعملیاتمتقلبانه،بیمهگذاربهمنظورکسب

گذارانعلیهبیمهگراناست.


تقلببیمه
درحالیکهدرتقلببیمهگرنسبت

گرمتوسلبهعملیاتمتقلبانهمیشود.


منفعتازبیمه
یعنیبیمهگربهمنظورکسبمنافعنامشروع

بهبیمهگذاردقیقاًعکسماجرااتفاقمیافتد.

درآخریننوعتقلببیمهایثالثیغیراز

گذاراقداماتمتقلبانهانجاممیدهد.


علیهبیمه
گذاروسایرذینفعان،بهمنظوردستیابیبهمنافعغیرمشروعمتوسلبهتقلب


گروبیمه

بیمه
میشود (گروه پژوهشی بیمههای شخص ثالث .)75-75 :1933 ،در پژوهش حاضر

گذارعلیهبیمهگرپرداختهمیشود.

صرفاًبهبحثتقلببیمه


  .قانون بیمه اجباری در برابر قانون نمونه ائتالف قانونبیمهاجباریمصوبسال 1935درمواد 51الی 59بهبیانمصادیقتقلّبنسبت
ناهمگونیدراینسهمادهمالحظهمیشود.اوالًدرهرسه

بهبیمهگرپرداختهکهنوعی

مادهمصادیقبسیاراندکیازجرمتقلّبنسبتبهبیمهگرگنجانیدهشدهاست.اینجرم
صرفاًمحدودبهعملیاتمتقلّبانهنسبتبهوسایلنقلیهواقدامبهعملیاتبیمهایبدون
بندیآنهاتحت


گذاردربرخوردبااینمصادیقبینطبقه
مجوزقانونینیست.ثانیاًقانون
عنوانیخاصویاکالهبرداریمردداست.ذیالًمتناینموادبرایآشناییبیشترخواننده
آوردهمیشود.


نامهیامبادرتبهعملیاتبیمهگرییانمایندگیبیمهبدون


فروشهرنوعبیمه
ماده«:51
انونی،درحکمکالهبرداریاستومرتکبعالوهبرمجازاتکالهبرداری،ضامن

مجوزق
جبرانخسارتواردهحسبموردبهزیاندیدهیاصندوقبهنرخروزجبرانمیباشد».
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خودرو یا ایجاد خسارت عمدی ،وجوهی را بابت خسارت دریافت کند ،به حبس
تعزیریدرجهششوجزاینقدیمعادلدوبرابروجوهدریافتیمحکوممیشود.شروع

بهجرممندرجدراینمادهعالوهبرمجازاتمقرربرایشروعبهجرمدرقانونمجازات

اسالمی،مستوجبجزاینقدیدرجهپنجمیباشد».


ماده«:57هرگاهشخصیبرخالفواقعخودرابهعنوانرانندهوسیلهنقلیهمسببحادثه
معرفیکندبهمجازاتحبسدرجههفتمحکوممیشود؛رانندهنیزچنانچهدراینامر

تبانیکردهباشدبهمجازاتمذکورمحکوممیشود».

در نظام حقوقی آمریکا ،قانون نمونه ائتالف علیه تقلّب نسبت به بیمهگر پس از بیان

تقلبنسبتبهبیمهگر(بانگرشیبهنظامحقوقیآمریکا)

ماده« :51هرکس با انجام اعمال متقلّبانه مانند صحنهسازی صوری تصادف ،تعویض

قدمه ایدرتبیینوجوهممیزهاینالیحهدرمقایسهباسایرقوانینتنقیحشده،بهدنبال
م 
بدینمنظور دریازده بخش بهطور
تعریفی جامعاز جرم تقلّب نسبت به بیمهگر است  .
تخصصیبهاینمبحثپرداختهاست.الیحهحاضراینجرمرادردوقسمتعملیات
وعملیاتغیرقانونیبیمهای7بررسیکردهاست.

متقلّبانهبیمهای1
واژگانبهکاررفتهدراینالیحهازچنانجامعیتیبرخوداراستکهدستمتقلّبانرااز
چپاولاموالعمومیکوتاهنموده،اینمهمازبخشمفاهیمالیحهتاتعریفجرموحتی
بندیجرمازحیثاهمیتبه وضوحقابلمشاهدهاست.الیحهدرقسمتمفاهیم


طبقه
درذیلکلمهشخص 9بعدازکلمهشخصحقیقی 0چندینلغتاستفادهکردهکهتمامی
هاهرچندبافرقجزیی،معنایشرکتمیدهند5وباچنیناقدامیراههرگونهفراراز


آن
چنگالعدالتکیفریرامیبندد(قانونتقلبنسبتبهبیمهگرنمونه،پیشین.)0:الیحه

تصویبشدوبهترتیبدرسالهای1333و7113

مذکوربرایاوّلینباردرسال1335
اصالحگردید.
1. Fraudulent Insurance Act
2. Unlawful Insurance Act
3. Person
4. Natural Person
5. Company, Corporation, Unincorporated Association, Partnership, Limited Liability
Company, Limited Liability Partnership, Professional Corporation, Agency of Government or
any other Entity
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  .رفتار مجرمانه کیفریمیباشد.عنصرمادی

احرازعنصرمادیجرمازمهمترینوظایفکنشگرانِعدالت

منحصربهفعلیاترکفعلنیست.بلکهشامل«...رفتار،موضوع،نتیجه،وسیله،مکان،

آقایینیا.)99:1933،برایشناخت
شخصیتبزهکاروسایرشرایطپیرامونی»...است( 
بهتر عنصر مادی و احراز سایر عناصر موجود در این مفهوم نیاز به شناخت
بهطور کلی ،در یک دستهبندی بنیادین
بندیهای مختلف در این حوزه است  .
تقسیم 

جرایم را به مقید و مطلق تقسیم میکنند .اثر مفید این تقسیمبندی این است که سایر
مفاهیم رکنمادی را با دانستن مطلق یا مقید بودن جرممیتواناز هم تمییز داد .جرم
مطلق برخالف جرم مقید جرمی است که صرف ارتکاب رفتار ممنوعه برای مجرم
ایخاصمدنظرقانونگذارباشد


آنکهنتیجه
کندبدون 


شناختنشخصمتهمکفایتمی
(اردبیلی.)102:1933،وفقماده100ق.م.ا.مطلقیامقیدبودنجرایمراقانونمشخص
دانانکامنلو


حقوق
بندیدرنظامحقوقیکامنلووجوددارد.


شبیهاینتقسیم
مینماید.

میان جرم مطلق 1و جرم مقید 7با عنایت به حصول نتیجه یا عدم آن قائل به تفصیل
میشوندوجرایمیمانندادایشهادتبهدروغ9ویاشروعبهجرم0رامطلقتلقینموده،

درمقابلجرمقتلعمدیراجرمیمقیدمیدانند(جایلدواورمرودکیوسی:7113،5

.)02
درنظامحقوقیایرانعنصرمادیاینجرماینگونهبیانشده:
اقدامبهعملیاتبیمهگریبدونمجوزقانونی جرمدانسته

اوالًوفقماده 51قانونبیمه
شدهاست.عملیاتمجرمانهاینمادهتماماًدرقالبفعلمثبتمادیاتفاقمیافتندواین
شودکهقانونگذاربهسنت

دراینجامالحظهمی

جرایمباترکفعلمحققنمیشوند.
خودمبنیبرفعلمثبتمادیبودنجرمکالهبرداریوجرایمدرحکمآنپایبندمانده
1. Conduct Crimes
2. Result Crimes
3. Perjury
4. Attempt
5. Child & Ormerod QC

511

جرم انگاری خاص و محدودی که در ماده   51قانون بیمه اجباری آورده شده ،امری
ناصواب بوده و باید تمامی این مقررات ذیل یک جرم خاص پیشبینی شوند .با این
گذار،مرتکبیناینقبیلجرایمتشویقمیشوندبهسمتجرمموضوعماده


برخوردقانون
 51قانونبیمهاجباریکهمجازاتخفیفترینسبتبهجرمکالهبرداریداردمتمایل
گردند.

صحنهسازیصوریتصادف،تعویضخودرویاایجاد
ثانیاًماده،51اقداماتیازقبیل ...«:
خسارتعمدی »...،راجرمتلقیکردهکهدرعینمحدودبودنبهوسایلنقلیهموتوری،
ومیتوانسایرمصادیقمرتبطبااینمادهرامادامیکهدرارتباطباوسایط
حصرینبوده 

تقلبنسبتبهبیمهگر(بانگرشیبهنظامحقوقیآمریکا)

آقایینیاورستمی،پیشین.)05:درحکمکالهبرداریدانستناینعملیاتباوجود
است( 

نقلیه اتفاق افتاده باشند ،مجازاتنمود .دلیل محدودکردن این مصداق به وسیلهنقلیه

مشخص نبوده و منطقی به نظر نمیرسد (همان) .به هر تقدیر ،آوردن عبارت «...
ظکهبهشائبهتعددمعنویتقویتمیبخشدقابلانتقاد

خسارتعمدی»...ازاینلحا
است .گویا قانونگذار  این جرم را با جرم تخریب که جرمی عمدی است خلط کرده
است(میرمحمدصادقی.)711:1935،
برایاستفادهازعبارت«...خسارتعمدی»...دواحتمالوجوددارد.اوّلآنکهمنظور
قانونگذارتنهاجرمتقلّبنسبتبهبیمه گربودهوجرمتخریبرادرنظرنداشته،ظاهر

گذارتنهاخسارتعمدیایرا


زند؛بدیننحوکهقانون

مادهبرایناستنباطمهرتأییدمی
گرمیداندکهحاصلازعملیاتمتقلّبانه باشد.البتهاینتفسیر

جرم تقلّبنسبتبهبیمه

عمالًراهفرصت طلبانرابرایاستفادهازاینخألقانونیبازگذاشتهوایشانبااقراربه
اینجرم،ازمجازات هایجرمتخریبکهعمدتاًبیشترازمجازاتاینجرماسترهایی

مییابند .دوّم آن که تعدد معنوی مدنظر قانونگذار بوده که در این مورد هم نکتهای

وجودداردوآناین کهاگربههردلیلنسبتبهجرمتخریبگذشتصورتگرفتآیا

امکاناعمالمجازاتتقلّبنسبتبهبیمهگروجوددارد؟قانوندراینخصوصساکت
است.البتهشایدبتوانحکمبندثماده190قانونمجازاترابهاینموردتسّریداد.
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تقلبنسبتبهبیمهگر(بانگرشیبهنظامحقوقیآمریکا)

نقدمهمواردبهاینمادهایناستکهمادهمذکوربهگونهایتنظیمشدهکهاگربنابه

فرض،شخصمتقلببهاستنادقوهقاهرهمدعیخسارتشودواینادعاصوریباشد
بیمهگر توانایی استناد به ماده مزبور را نداشته باشد .چرا کهاز ظاهر ماده برمیآیدکه

ستیحادثهصوریراعامدانهصحنهسازیکندتاامکاناستنادبهمادهقانونی

متقلببای
وجود داشته باشد  .خالء مزبور منجر خواهد شد که متقلب با ادعای قوه قاهره بودن
حادثهازمجازاتقانونیبهآسانیفرارنمایدحالآنکهبیمهگرباعنایتبهعبارت«...

هرنوعسانحهناشیاز وسایلنقلیهبراثرحوادثغیرمترقبه »...موضوعبندپماده1
قانونبیمهاجباریمصوب 1935موظفبهجبرانخسارتناشیازقوهقاهرهخواهد
زیرا،حقوقدانانمنظورازعبارت«...حوادثغیرمترقبه»...راهمانفورسماژوریا

بود.
وبهرامیفیلآبادیوهمکاران:1932،

قوهقاهرهدانستهاند(دهینی 103 -103:1933،

 .)30-39بنابراین میتوان مصداق مزبور را صرفاً کالهبرداری دانست در حالی که
کالهبرداریدانستنآنباتوجهبهآنکهمصادیقماده 51قانونبیمهاجباریشدیدتر

هستندقابلنقدخواهدبود.
ماده  ،57معرفی خود به عنو ان راننده مسبب که یکی از رفتارهای رایج در تصادفات
گونهایاستکهدرپژوهشی
رواجاینرفتاربه 

رانندگیاست،جرمانگاریکردهاست.

کهدربازهزمانی 7ساله 1939-1935انجامشدهحدود 75/95درصداز 107پرونده
مشکوکبهتقلبنسبتبهبیمهگررابهخوداختصاص دادهکهرقمقابلتوجهیاست

(صیدی عقیلآبادی و همکاران 73 :1932 ،و  .)91معمو ًال برای جلوگیری از تحت
تعقیبقرارگرفتنمرتکباصلی،شخصدیگریمسئولیتناشیازتصادفرانندگیرا
باادعایاینکهاورانندهبودهبهعهدهمیگیرد.براینمونهوقتیکهفردفاقدگواهینامه

رانندگی است و یا گواهینامه وی متناسب با وسیله نقلیهای که با آن رانندگی میکند
فردجایگزینباآگاهیازاینموضوعبهمراجعرسمیادعامیکندکهرانندهاو

نیست.
بوده تا مشمول حمایتهای قانون بیمه اجباری شود .در اینجا متضرر اصلی شخص
بیمه گر است که بدون اطالع از ماجرا با حسن نیت درصدد رفع خسارت برآمده ،در

511

دیده،بهترمیمکسریبودجهخودازراههایقانونیبپردازد.

جبرانخسارتِزیان
دراینمادهچندنکتهقابلذکراست:
اوّالًجرمواقعشدهدراینمادهدرزمرهجرایممطلقبودهووقوعنتیجهایخاصازاین
حیث مدنظر قانونگذار نیست .البته اگر ادعای خالف واقع مرتکب منجر به تودیع
خسارتازسویبیمه گربشوددرتعیینعنوانمجرمانهصحیحتردیدجدیوجوددارد.

ازطرفی،کالهبرداریدانستناینعملیاتبهلحاظفنیصحیحتراست.زیراهمعملیات

متقلّبانهرخدادهوهماینعملیاتبهبردنمالغیرمنجرشدهاست.ولیازطرفدیگر
اختالففاحشبینمجازاتاینجرمومجازاتموضوعماده57قانونبیمهاجباریکه

تقلبنسبتبهبیمهگر(بانگرشیبهنظامحقوقیآمریکا)

صورتیکهاگرازماجراباخبربودمیتوانستوفقماده 15قانونبیمهاجباریپساز


مشروعبهجرماینعملیاتنیزمحسوبمیشودبهاینتردیدجدی

بهنوعیدرحک
دامنمیزند.ازطرفی،مجازاتشروعبهجرمکالهبرداری،وفقماده 177ق.م.ا.حبس

تعزیریدرجهپنجخواهدبودکهاینمجازاتدرمقایسهبامجازاتماده57قانونبیمه
اجباریبسیارشدیدتراستواصلتفسیر بهنفعمتهمدراینجاحکممیکندکههردو
لذابهتراستقانونگذارتکلیف

رفتارمشمولماده 57قانونبیمهاجباریدانستهشود.
اینمواردرابهروشنیمشخصکند.
ثانیاً جرم موضوع این ماده هممیتواند ازطریق فعل و هم ازطریق ترک فعل اتفاق
بایدازمتنمادهکهمقررمیدارد...«:معرفیکند»...اینسوءبرداشتراداشت

بیافتد.لذان
کهرکنمادیاینجرممنحصراًبافعلمثبتاتفاقمیافتد.معرفیکردندراینجااعماز
آناستکهشخصمجرمخودرابهعنوانرانندهمسببمعرفینمایدیادرهنگامسوال
ازاوکهآیارانندهمسبباوبودهاستیاخیر؟سکوتاختیارکند.درهردونوعفعلیا
ترکفعل،آنسوءنیتخاصیکهمدنظرقانونگذاراستمستتربودهوسرزنشپذیری

هر دو رفتار به یک اندازه میباشد .البته این مورد در مقایسه با مقررات مرتبط با
کالهبردارینادراستواصوالًدرنظامحقوقیایرانکالهبرداریوجرایممرتبطباآن
شوندمگرآنکهشخصیباهماهنگیو

ازجملهتقلّبنسبتبهبیمهگربافعلواقعمی
تبانیبادیگریازاوبخواهدکهویرابهعنواندکتریامهندسخطابکندواودر
515

تقلبنسبتبهبیمهگر(بانگرشیبهنظامحقوقیآمریکا)

مقابل،سکوتکند(آقایینیاورستمی،پیشین).
نکتهسومدرموردرکنمادیجرمایناستکهصرف غلوولفاظینمیتواندتقلب
نسبت به بیمهگر محسوب شود .زیرا تقلب نسبت به بیمهگر در رکن مادی مشابه
کالهبرداریبودهولفاظینمیتواندازعناصرسازندهکالهبرداریباشد(همان.)09:
البته همیشه این گونه نیست که شخصی به جای راننده مسبب اصلی خود را عامل
خسارتمعرفینماید .گاهیاوقاترانندهمسببپسازحادثهمتواریشدهواثریازاو
باقی نمیماند .بنابراین ،در اینجا پرسشی که پیش میآید این که چگونه میتوان این
مسئلهرابهنحومطلوبپیگیریکرد؟تاپیشازتصویبماده 35قانونآییندادرسی
کیفری در خصوص مورد حکم خاصی وجود نداشت اما خوشبختانه با تصویب این

ماده،اینمشکلحلشدهووفقمادهمزبور...«:پروندهبهدستوردادستانبرایصدور
حکمبهدادگاهارسالمیشود»(افکاروهمکاران.)712-713:1933،
چهکهازظاهرقانون
ظامحقوقیایاالتمتحدهآمریکا،عنصرمادیاینجرمبرخالفآن 

درن
گربرمیآید،صرفاًفعلمادیمثبتنیست.بلکه

نمونهائتالفعلیهجرمتقلّبنسبتبیمه
ترکفعلنیزمیتواندجزییازساختاررکنمادیقراربگیرد.برایمثالفرضکنیدکهملک
شخصیدچارحریقشودواوبرایخاموشکردنآنهیچتالشینکند.اینفردنهبهخاطر
فعل که به خاطر ترک فعل به اتهام تقلّب نسبت بیمهگر قابل تعقیب میباشد (اشجب و
همانندنظامحقوقیایرانغلودرنظامحقوقیآمریکانمیتواندسازنده

اشجب.)32:7111،1
تقلبنسبتبهبیمهگرباشد(مورلیوهمکاران.)150:7115،7

بیمهایبایدمنجربهنفعمالیبرایشخصمتقلّبگرددو
ازآنجاکهعملیاتمتقلّبانه 

صرف ارتکاب عملیات متقلّبانه کافی به مقصود نیست به نظر میرسد این جرم مقید
احرازرابطهسببیتمیانرفتارمرتکبوبهدستآوردننفع

استوبهدلیلمقیدبودن
مالیضروریاستواینخودمیتواندکارمقامتعقیبرابرایمجرمشناختندشوار

سازد.
1. Scheb & Scheb
2. Morley et al
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در گفتمان حقوقکیفری،صرفارتکابرفتار مجرمانه هرچند خطرناک ،تا زمانیکه
همراه با قصد مرتکب نباشد و این قصد مقارن با رفتار مذکور نباشد نمیتواند مورد
پیگرد و تعقیب قانونی قرار گیرد (اردبیلی .)121 :1933 ،در نظام حقوق کیفری ایران
قریببهاتفاقجرایم،عمدیهستندوغیرعامدانهبودنجرمنیازبهتصریحقانونگذار

نسبتبهبیمهگردرتمامیمصادیقخودبه

بدینترتیبمیتوانگفتجرمتقلّب

دارد.
قصداحتیاجدارد .قصددرایننظامحقوقیبهدونوعقصدعاموخاصتقسیممیشود.
برایتمامیجرایمنیازبهقصدعاماست.جرمتقلّبنسبتبهبیمهگرنیزازاینقاعده

تقلبنسبتبهبیمهگر(بانگرشیبهنظامحقوقیآمریکا)

 .3-قصد مجرمانه

عاممیباشند.یعنیدرتمامی

مستثنینبودهوتمامشقوقآنازاینحیثنیازمندقصد 
آنهامرتکببایدعلمبهموضوعوقصددررفتارداشتهباشد.گاهیاوقاتبهحسب

تشخیصقانون گذارممکناستبرخیجرایم،مقیدبهنتیجهتعریفبشوند.اینگونه

جرایم نیازمند قصد خاص و یا به عبارت دقیقتر قصد نتیجه هستند .تقلّب نسبت به
ازاینقسمبودهومرتکبعالوهبرعلمبهموضوعو

گرپیشبینیشدهدرماده 51


بیمه
قصددررفتار،نیازمندقصدخاصتحصیلوجوهیبابتخسارتمیباشد.

در نظام کامن لو نیز همانند نظام حقوقی ایران عامدانه بودن رفتار ضروری است .به
آمریکادربیانمسئولیتکیفری

طوریکهدرشقاوّلازشماره.7.1قانونجزاینمونه1

شخصازعملمجرمانهاشچنینبیانشده«:تنهادرجاییمسئولیتکیفریبرقراراست

که شخص مرتکبرفتاری اعماز فعل اختیاری و یا ترک فعل انجام دهد .ترک فعل
مذکور جایی موجب مسئولیتکیفری است که شخص توانایی انجام وظیفه محوله را
بهبیمهگردرنظام

بهنقلازاشجبواشجب،پیشین.)30:تقلّبنسبت 

داشتهباشد»(

حقوقی آمریکا  از جمله جرایمی است که هم میتواند به صورت عامدانه و هم به
مصداقعامدانهآنجاییاستکهشخصمرتکبباعلمو

صورتغیرعمدیاتفاقافتد.

1. Model Penal Code
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تقلبنسبتبهبیمهگر(بانگرشیبهنظامحقوقیآمریکا)

آگاهیازعدماستحقاقاستفادهازحقبیمه،آسیبیرابهنحوصوریواقعسازدویا
آسیبواقعیرابیشازمیزانحقیقیآننمایشدهد.
درموردمصداقغیرعمدیاینجرممیتوانمجدداًبهمثالحریقاشارهکرد.زمانیکه

ایملکشخصیآتش بگیرد.امّابعدازآتشافروزی،وی


قابلمالحظه
مباالتی 

دراثر 
بی

اقدام مؤثری درجهت رفع این آتشسوزی انجام ندهد .در اینجا عدم اقدام مؤثر برای
جلوگیریازآتشسوزیدر حکمداشتنقصدتقلّببودهوقانونباشدّتکمترینسبت
گونهاشخاصعملمیکند (همان.)32:الیحةپیشنهادیائتالفدرباب


بهمجازاتاین
بیمباالتی»7
تعریفاز«سوءنیتحقیقی»1بهاینمهماشارهکردهاست.استفادهازکلمه« 
دراینالیحهبهدلیلضرورتبرخوردقاطعباجرمتقلّبنسبتبهبیمهگر درتمامی
مصادیق آن دیده میشود و البته واضح است که مرتکبین این قسم از رفتارهای
غیرقانونی،هرگزبهاندازه مرتکبینجرمعمدیتقلّبنسبتبهبیمهگرمسئولنبودهو

مجازات خفیفتری در انتظار ایشان خواهد بود (قانون تقلب نسبت به بیمهگر نمونه،
پیشین.)9:
همان طورکهمالحظهشدنظامحقوقیآمریکادرمقایسهبانظامحقوقیایرانمصادیق

غیرعمدی را در جرم تقلّب نسبت به بیمهگر سرزنشپذیر میداند .دلیل تفاوت در
تعریفرکنمعنویجرمازمنظرایننظامحقوقینهفتهاست.ایننظامحقوقی،چهار
حالت روانی را به رسمیت میشناسد .اوّلین و شدیدترین حالت قصد مجرمانه زمانی
استکه مرتکبقصد داشته باشد .در این حالتشخص مرتکب علم و آگاهی کامل
دانددرصورتارتکابرفتار،عملمجرمانهاتفاقمیافتد.درحالتدوّمکه


داشتهومی
کمی خفیفتر است شخص با آگاهی مرتکب جرم میشود .در این حالت شخص
مرتکباگرچهقصد ارتکاب جرم نسبت بهقربانی راندارد امامیداندکه درصورت
ارتکابرفتار،بزهدیدهبااحتمالبسیارزیادیمتضررخواهدشد.حاالتسوموچهارم

مباالتیومسامحهاستکهدراینحاالت،شخصمرتکباگرچهقصدو


بهترتیببی
1. Actual Malice
2. Reckless
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اشجبواشجب.)31:7111،درنوعمسئولیتاعمازکیفریو

میکندمسئولیتدارد(

حقوقی ،حقوقدانان کامنالیی عموماً به مسئولیت کیفری اعتقاد داشته و بدینترتیب
ظامحقوقیایران،اگرشخصبدونعمدوآگاهیمرتکبجرمشودمسئولیت

برخالفن
کیفریویهمچنانبرقرارخواهدبود.


 .3ضمانتاجراها و تدابیر پیشگیرانه
پسازاحرازمجرمیتومسئولشناختهشدنمرتکب،دادگاهباتوجهبهشرایطمرتکب

تقلبنسبتبهبیمهگر(بانگرشیبهنظامحقوقیآمریکا)

آگاهیالزمرانداشتهامابهدلیلاینکهیکانسانمتعارفدرآنوضعیتبیشتراحتیاط

از قبیل وضعیت خانوادگی ،جایگاه اجتماعی ،شرایط خاص ارتکابی جرم ،ندامت و
پشیمانیمرتکبونیزاثرمجازاتبرزندگیاودرحالوآینده،مجازاتمتناسبدر
نظرمیگیرد.

درنظامحقوقیایرانضمنآنکهاقداماتپیشگیرانهخاصیدرموردجرمتقلّبنسبت
مجازاتهای پیشبینی شده برای جرم تقلّب نسبت به بیمهگر

به بیمهگر وجود ندارد .
متناسب نیست .مثالً در ماده   51قانون بیمه اجباری ،این جرم در حکم کالهبرداری
دانستهشدهومجازاتآنبهمراتبازمجازاتماده 51اینقانونبیشتراست.فلسفه
این امر پوشیده است و معلوم نیست جرم موضوع ماده چه مشخصهای داشته که
قانونگذارمجازاتاینجرمرابیشتردرنظرگرفتهاست.

هایپیشبینیشدهدرماده 51نیزدرمقایسهبامصادیقارتکابیبسیارخفیف


مجازات
بودهوبااینایرادجدیروبهرواستکهباتصویبقانونکاهشحبستعزیری،برخی

ازمصادیقجرمکالهبرداریقابلگذشتمحسوبشدند.امااینموضوعنسبتبهجرم
تقلّبنسبتبهبیمه گرتسرّیندارد،زیرادرمقرراتفعلیجرمتقلّبنسبتبهبیمهگر
جرمیمستقلازکالهبرداریمحسوبمیشودواینبهنوعیتناقضاست.ازیکسو

قانونگذاردراینجرم،مجازاتبسیارخفیفینسبتبهاکثرمصادیقکالهبرداریدرنظر

گرفتهوازسویدیگرباغیرقابلگذشتشناختنآن،رویکردیمشدّداتخاذکردهاست.
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تقلبنسبتبهبیمهگر(بانگرشیبهنظامحقوقیآمریکا)

عالوهبراین،مجازاتپیشبینیشدهبرایشروعبهجرماینرفتارتاقبلازتصویبقانون


عالوهبرمجازاتمقرربرایشروعبهجرم،مستوجب
کاهشحبسمصوبسال ...«1933
جزاینقدیدرجهپنج»...بودکهخوشبختانهبااصالحماده273ق.م.ا.نسخگردید.
درموردمجازاتپیشبینیشدهدرماده57نیزدونکتهوجوددارد:

اوالًقانون گذارمسبباصلیماجرارادرصورتیکهدراینرابطهبامرتکبتبانیکرده
باشدمسئول دانستهومجازاتفاعلمستقلرابرایاودرنظرگرفتهاست.شریکجرم
دانستن این شخص علیرغم آنکه در رکن مادی جرم دخالتی نداشته و صرفاً در
نظرمیرسدکه

برانگیختنمجرماصلینقشداشته،امریخالفعدالتکیفریاست .
به
مسئولیتویرامیتواندرحدمعاونجرمتنزیلدادکهدراینصورتمجازاتاو
حبستعزیریدرجههشتخواهدبود.
ثانیاًمجازاتمرتکبیناینجرمباتوجهبهآنکهخفیفبودهوتبعاتمنفیآنازآثار
مثبتآنبهمراتببیشتراست،لزوماًوفقماده 55ق.م.ا،بهمجازاتجایگزینحبس

تبدیلخواهدشد.مگرآنکه...«:بهدلیلارتکابجرمعمدیدارایسابقهمحکومیت
کیفریبهشرحزیرباشندوازاجرایآنپنجسالنگذشتهباشد:

الف -بیشازیکفقرهسابقهمحکومیتقطعیبهحبستاششماهیاجزاینقدیبیش
ازدهمیلیون()11.111.111ریالیاشالقتعزیری.
ب -یکفقرهسابقهمحکومیتقطعیبهحبسبیش ازششماهیاحدیاقصاصیا
پرداختبیشازیکپنجمدیه».
بهتراستقانون گذاربهجایگزینشیعملکردنودادنعنوانتقلّبنسبتبهبیمهگر

بهبرخیازمصادیقوکالهبرداریبهبرخیدیگر،نظامیازمجازاتهاارائهدهدتابا

درنظرگرفتنمبلغبردهشدهمجازاتیمتناسبدرنظرگرفتهشود.
قانونگذار حتیالمقدور از استفاده از نهادهای ارفاقی در خصوص مصادیق
همچنین  
زیرااینجرمعالوهبرآنکهازجملهجرایممبتنی

سنگیناینجرمخاصپرهیزنماید.
برفریباستوشناساییآنبهتبعهمیننکتهبسیاردشوار،مخلنظماقتصادیکشور
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است .در این مورد میتوان از نظریههای عدالت ترمیمی کمک گرفت و در راستای
توافقیکردندادرسیکیفریدرجرمتقلّبنسبتبهبیمهگر،مشروطکردنایناقدامات
به موافقت متهم ضروری است تا اطمینانی نسبی از انجام تدابیر مشخص شده وجود
داشتهباشد.
آییندادرسیکیفرییکیازگرایشهایجدیددراینرشتهاستکهبا

توافقیکردن
تاثیر گرفتن از نظریات جرمشناختی علیالخصوص نظریه عدالت ترمیمی درصدد
طرفمیباشد.


جایگزینیمذاکرهطرفینامرکیفری،بهجایرسیدگیشخصثالثبی
حقوقدانانبهمباحثجایگزینتعقیبکیفری

ایننظریهعمدتاًبهدنبالگسترشعالیق

تقلبنسبتبهبیمهگر(بانگرشیبهنظامحقوقیآمریکا)

درسطحکالنمیباشد.البتهدرمصادیقسبکاینجرماستفادهازارفاقاتمذکورمرجح


و شکل گیری اصل مقتضی بودن تعقیب شکل گرفته و امروزه از مباحث مهم آیین
دادرسی کیفری است .مسلّم است که استفاده از ضمانتهای اجراییکیفری برای این
تدابیر ضروری است تا اگر متهم از انجام دستورات سرباز زد فوراً اقدامات جایگزین
کیفرینسبتبهویانجامشود.
درنظامحقوقیآمریکا،درصنعتبیمهنهادهاییپیشبینیشدهکهدرجهتپیشگیری


درشرکتهایبیمه

ایعملمینمایند.نهادبازرسیویژه()SIU1

ازعملیاتمتقلّبانهبیمه
بخشعظیمیازپژوهشهایِاقتصادیشکلگرفتهدراواخر

ازجملهایناقداماتاست.
یکمبهدنبالتبیینشاخصهایصحیحتشخیصمتقلّبانه

سدةبیستمواوایلسدةبیستو
بودنعملیاتبودهاند.این پژوهشهادررشدتشخیصمیزانمتقلّبانهبودنعملیاتو

اینترتیبباشناساییاین
به 
پیش گیریازبهفرجامرسیدنآنتأثیربسزاییداشتهاست .
اقداماتدربادیامر،جلوی روندرسیدگیطوالنی ،پرهزینه وبعضاًنافرجامدادرسی
گرفتهشود.برخینویسندگاندراینرابطهحدود 50شاخصجهتشناساییعملیات
ردهاند.ازاینتعدادحدود 79شاخصاهمیتبیشتریبرایتشخیص
متقلّبانهپیشنهادک 
عملیاتمتقلّبانهبیمهایدارند.خسارتشدیددریکواقعهجزیی،عدموجودگزارش
پلیسدرحادثهرانندگیایکهابرازنظرکارشناسیپلیسضروریاست،گزارشسرقت
1. Special Investigation Unit
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تقلبنسبتبهبیمهگر(بانگرشیبهنظامحقوقیآمریکا)

مراهباخسارتشدیدازجملهشاخصهای

ماشینوپیداشدنماشیندرمدتیکوتاهه
بسیارمهمیهستندکهیکعملیاتمتقلّبانهبیمهایراازعملیاتسالمدربدوامرمتمایز
میسازند(بلهاجدیوهمکاران.)595-593:7111،1

بدین ترتیب نهاد بازرسی ویژه ،رکنی مؤثر و قوی در تشخیص و پیشگیری عملیات

بیمهای محسوب میشود .مراحل پیشگیری نهاد مربوطه بدین نحو است :ابتدا
متقلّبانه  
کارشناس بیمه تقاضانامه جبران خسارت را از لحاظ متقلّبانه بودن با استفادهاز برخی
معیارهای از پیش تعیین شده بررسی میکند .اگر پس از بررسیهای اوّلیه نسبت به
امهمظنونشد،بهبررسیتکمیلیتقاضانامهمیپردازدوباتحقیقات

متقلّبانهبودنتقاضان
محلی،بررسیحادثهارتکابی،پرسشازافرادآگاهو...ازمتقلّبانهبودنیانبودنعملیات
مطلع میشود (رشیدی ،پیشین .)71 :پس از طی فرآیند تحقیق ،شخص متقلّب برای
ازآنجاکهایشانبهوقوعجرمتقلّب
بازپرداختاینمبالغدعوتبهمذاکرهمیشود .
نسبت به بیمهگر واقف شدهاند و ادله محکمی علیه متهم جرم برای محکومیتش به
مجازات های نسبتاً سنگین دارند ،لذا به نفع متقلّب است که همان ابتدا خسارتهای

شرکت بیمهای را جبران نموده و از روند رسیدگی کیفری پرهیز نماید .زیرا ،احتمال
آوری شدهازسویشرکتبیمهبسیاربعیدبهنظر
تبرئهشدنوی،باتوجهبهادلهجمع 

میرسد  .ولی اگر شخص راضی به پرداخت مبلغ مذکور نشد ،روند رسیدگی قضایی

آغازمیگردد.

ارزیابیادعانامهخسارتازحیثمتقلبانه بودنبسیارمهماست.ازیکسوتشخیص
متقلبانهبودنعملیاتدشواربودهوهزینهبراستوازسویدیگردرصورتاشتباهمقام

گذارانقانونمدارودرگیرکردنایشانباپروسهطوالنی


بازرسیمنجربهنارضایتیبیمه
مدتقضاییاست(کرلیداگوآساک.)333:7117،7
با توجه به اینکه نظام حقوقی دولت آمریکا ،به لحاظ حقوق اساسی نظامی مرکب و
فدرال بوده و به تبع این مطلب ،ایاالت موجود در این کشور در انتخاب سرنوشت
1. Belhadji et al
2. Kirlidog & Asuk
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 ،)33-31 ،1935ائتالف آمریکایی که نهادی مرکزی محسوب میشود ،مبلغ از پیش
تعیین شده ای را برای آن مشخص نکرده و تعیین این مهم را به ایالتهای آمریکایی
سپرده تا پس از بررسی و مدّاقه در جرم تقلّب نسبت به بیمهگر و همچنین ارزیابی
هایبیمهایخودازلحاظافولیارونقاقتصادی،مبلغیمتناسبودقیقبرای


شرکت
بههرحالبستهبهمبلغجرمارتکابیمجازاتهای

طبقهبندیجرممذکوردرنظربگیرند.

نسبتاًشدیدیدرانتظارمرتکبخواهدبود.
بیمهامریاقتصادیمحسوبشدهوجرمانگاریعملیاتمتقلّبانهدرآنصرفاًبرایحفظ

اقتصادکشوراز مخاطراتاست.بنابرایندراسنادحقوقیایکهعملیاتمزبورراجرم

تقلبنسبتبهبیمهگر(بانگرشیبهنظامحقوقیآمریکا)

حقوقیخودتاحدزیادیمستقلازدولتمرکزیعملمیکنند(قاضیشریعتپناهی،


شناسندضرورتوجودنهادجبرانخسارتبهنحویاستکهاکثرقوانین،فصلیرا


می
بهاینعنواناختصاصدادهاند.قانوننمونهائتالفدربخشپنجمبهاینبحثپرداخته

است .این الیحه نه تنها ضررهای ناشی از عملیات متقلّبانه بیمهای را به بیمهگر
داندبلکههرگونهخسارتیکهازاینعملیاتبهشخصیغیرازبیمهگر


پذیرمی

جبران
قانونفوقبهدادگاهرسیدگیکنندهدرتعییننوع

واردشدهراقابلجبران شناختهاست.

چنینتعیینمهلتاقساطاختیارداده است.در


قساطیوهم
پرداختاعمازنقدیویاا
گیرانهدارد،بهطوریکهاوضاعمالی


عینحالنسبتبهجبرانخسارترویکردیسخت
مرتکب از قبیل ورشکستگی ،اعسار و  ...را تا جایی که مقدور باشد مؤثر در جبران
بهبیمهگرنمونه،پیشین.)3-3:

خسارتنمیداند(قانونتقلبنسبت

تأکیدبرجبرانخسارتبزه دیدهدرجرایماقتصادیکهاصوالًبهتعبیررمونگسن- 1

جرمشناس معروف فرانسوی -مبتنی بر تزویر هستندکه به نوعی از خشونت منحرف

شده (ابراهیمی وصادقنژاد نایینی )157 :1937 ،امریپسندیده است وشرایط خاص
بزهکارنبایددررفعتکلیفازاوچنانمؤثرباشدکهویباتدبیرمزورانهادعاهایواهی
بهدنبالسلبمسئولیتخویشباشد.

1. Raymond Gassin
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تقلبنسبتبهبیمهگر(بانگرشیبهنظامحقوقیآمریکا)

جمعبندی و پیشنهادها
ماحصل بررسیقوانین مرتبط با تقلّب نسبت به بیمهگر در نظامهای حقوقی آمریکا و
ایران،اینبودکهتاقبلازتصویبقانونبیمهاجباریمصوبسال 1935عنوانیبرای

رسیدگیبهاینتخلفاتجدایازکالهبرداریوجودنداشت.پسازسال 1935مواد
 51الی  57قانون فوق رفتارهایی را بهعنوان جرم تقلّب نسبت بیمهگر معرفی کردند.
مهم ترین ایراد این قانونفقدان انسجام کافی در تعیین مجازات برای مصادیق مختلف
به عبارتبهتر،قانونمذکوربرخیازمصادیقراذیلعنوانکالهبرداری
اینجرماست .
جرمانگاری کرده و با سایر مصادیق با عنوان خاص برخورد میکند .در مقابل قانون

تقلّبنسبتبهبیمه گردرنظامحقوقیآمریکاباتصویبقانونیخاص،تمامیمصادیق
اینجرمرابادرنظرگرفتنمجازاتیمتناسببامبلغتحصیلشده،جرمانگارینموده

است.لذااصالحمواد51الی57قانونبیمهاجباریامریضروریاست.
برایمبارزهباتقلّبنسبتبهبیمهگرعزمیجدیالزماستکهنیازبهمطالعاتوسیع
شناسی،روانشناسی،حقوقوجرمشناسیدارد،


هایمختلفعلماقتصاد،جامعه

درشاخه
تا با مدّاقه در این جرم و تیپشناسی مرتکب آن راهکاری مناسب اندیشیده شود.
مطالعاتآمریکاییوایرانیدراینخصوصبیشتردرحوزهعلماقتصادوباتمرکزبر
بررسیبرخیشاخصهایاقتصادیمؤثربرارتکابجرمتقلّبنسبتبهبیمهگرانجام

شده است .اما مطالعاتی در زمینه جرمشناختی و جامعهشناختی جرم تقلّب نسبت به
اگرچهباتوجهبههمخانوادگیاینجرمباکالهبرداریمطالعات

گرمشاهدهنشد.
بیمه 

کهازآنمیتوانبرایمطالعهاینرفتار


سفیدانجامشده
عدیدهایدرزمینهمجرمانیقه

مجرمانهالگوبرداریکرد1.
اینجرمنهفقطدربسترفضایحقیقیکهدرفضایمجازینیزبهنحوجدیانجام
میشود .نکته قابل تأمل در این خصوص این که در قانون مجازات اسالمی وفق ماده

امکانوقوعجرمکالهبرداریدربسترفضایمجازیپیشبینیشدهاست.

201ق.م.ا.ت.
یبیگی(.)793-751:1933
.1براینمونهرجوعکنیدبهقورچ 
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درمقابلهباجرایممختلفازجملهتقلّبنسبتبهبیمهگرقابلانتقاداستوپیشنهاد
میشودپژوهشیمتناسببااینحوزهبرایرفعمعضالتموجودصورتگیرد.

رسدمقابلهکارابااینجرم،بیشازآنکهنیازبهتعیینمجازاتمناسبداشته


نظرمی

به
باشد،نیازمندپیشگیریاستتاباشناساییسریععملیاتمتقلّبانهبیمهایازطریقبرخی
شاخصهای اقتصادی ،عملیات مرتکب ناکام بماند .پیشنهاد میشود در تمامی

شرکتهای بیمه ،نهادی شبیه به نهاد بازرسی ویژه آمریکایی ( )SIUمتشکل از

هایبیمه رادربدوامرازنظر


ایوحقوقیتشکیلشودکهدرخواست

متخصصانبیمه
متقلّبانهبود نیانبودنبررسیکنندودرصورتمتقلّبانهبودنعملیاتبیمهایواحرازآن

تقلبنسبتبهبیمهگر(بانگرشیبهنظامحقوقیآمریکا)

رویکردسنتیقانونگذار

حالآنکهدرموردتقلّبنسبتبهبیمهگرقانونساکتاست.

ازسویکارشناسان،شرکتبیمهاختیاراتیداشتهباشد تابتوانددرخواستفوقرابه
لحاظ کیفری یا حقوقی ،آنگونه که صالح می دانند و برای مصالح شرکت بهتر است
عالوهبرا ینباتوجهبهتخصصیوپیچیدهبودنبیمهضروریاستکه
پیگیرینمایند .
در رسیدگی به جرم تقلّب نسبت به بیمهگر شعب اختصاصی دادگاههای کیفری و
حقوقیهمراهباکارشناسبیمهتشکیلشوند تابااستفادهازنظریاتتخصصی ایشان
رأیمنصفانهومناسبیصادرگردد.

تأسیس مؤسسهای در سطح کشور و از نهادهای ذیربط بیمه مرکزی شبیه به ائتالف
آمریکایی علیه تقلّب نسبت به بیمهگر ،از دیگر پیشنهادها است تا با نظارت دقیق بر
اجرای صحیح قوانین موضوعه بیمهای و همچنین نهادهای بازرسی ،سیاستهایی را
ایننهادبایدسامانهایداشته

تدویننمایدکهازنرخجرممذکوربهنحومطلوبیبکاهد.
باشدتاازطریقآن،آحادمردمبافرهنگسازیمناسببافوایدبیمهآشناشدهودر
عینحالازجرائمبیمهایوقوانینبیمهمطلّعگردند.
مهم ترینمعضلیکهدرقانونبیمهاجباریوجودداردعدمانسجام کافیدربرخوردبا

مصادیق گوناگون جرم مذکور میباشد .برای پیشگیری و مبارزه با این رفتار پیشنهاد
میشود قانونگذار با مطالعه موشکافانه این مصادیق ،طبقه نظاممندی از مجازاتها را
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وضعکندکهازشدتالزمبرایبرخوردباانواعگوناگونجرمبرخوردارباشد .جهت
برآورداینهدفدوراهکاروجوددارد.
 اولاینکهقانونیخاصباعنوانقانونمبارزهباجرمتقلّبنسبتبهبیمهگرتدوین
گرددکهباالگوبرداریازقانونتقلّبنسبتبهبیمهگرآمریکایی()ACAIFوپساز
ارائهتعریفیدقیقازتقلّبنسبتبهبیمهگرومصادیقآندرمواداوّلیبهکیفرگذاری
متناسب با مصادیق مختلف آن بر اساس مبلغ پولی که از شرکتهای بیمه برده شده
بپردازد.
جاینگاشتنقانونیخاصدرخصوصجرممذکور،قانونگذارمیتواند


دومآنکهبه
صرفاً به اصالح مواد موجود در قانون بیمه اجباری پرداخته و مجازاتی متناسب با
مصادیق مختلف این جرم در نظر بگیرد که البته در مقایسه با راهکار قبلی ضعیفتر
است .زیرا فعالیت های اقتصادی حوزه بیمه بسیار گسترده است و گنجاندن چند ماده
ده عناوینی
تمامی مصادیق آن را دربر نمیگیرد .در قانونگذاری بهتر است از استفا 
همچون «...خسارت عمدی »...پرهیز شود ،زیرا با آوردن این عبارت عمالً باب تعدد
شودکهاینخودنشانازتردیدقانونگذاردرتعیینعنوانمجرمانهصحیح


معنویبازمی
بریکرفتارواحدداردوسزاوارنهادتقنینینیست.
عنوانبزهدیدهاصلیوجودداردو

التفاتجدیبهبیمه 
گربه

درجرمانگاریاینرفتار،

برای تضمین جبران خسارت وی ،میتوان رویکردی توافقی در آییندادرسی کیفری
گیری،مرتکبیکهدرصددجبرانخسارت برآمدهوازاینبابت


داشتتابااینموضع
کندازمعافیتهایکیفریبرخوردارشود.درعین


نحومؤثریابرازمی

ندامتخودرابه
حالبرایمرتکبیکهحاضربههمکاریدراینموردنیستبایدتدابیرینظیرمقرراتی
که برای جبران خسارت در قانون نمونه ائتالف وضع شده ،در نظر گرفته شود تا
برمجازاتشخصخاطی،خسارتبزهدیدهنیزجبرانشود.


عالوه
برایجلباعتمادبیشترشایستهاستاینمفهومنهادینهشودکهبیمهنهادیاستدر
خدمت مردم برای رسیدگی به حوادث غیرمترقبه و پرداختهای اجباری که بعضاً از
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هایبیمهعملیاتخویشرابهنحواحسن


ینفرضپیشنهادشدکهشرکت
اینمواردباا
انجام داده و امور مردم را در مواردیکه به ایشان مرتبط است به درستی و مطابق با
قانون پیش ببرند و در برنامههای مالی آنها سوءاستفاده از درآمد مردم وجود نداشته
باشد.توجهبهاینمقوله مطالعهدیگریرامیطلبدتابادرنظرگرفتنعملیاتانحرافی
هایبیمه،اینباراززاویهایعکسمقالهحاضربهبررسیتقلّباتبیمهگرنسبت


شرکت
به بیمهشدگان بپردازد  .در پایان امید است که با انجام این مطالعه و مطالعات تکمیلی
بتواننواقص شرکتهای بیمهای راشناخت و باپیشنهادهای علمی و قابل حصول از
هابراعتمادآحادجامعهنسبتبهبیمهافزود.
آن 
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هامیرسد.تمامی


شودودرنهایتبهمصرفخودآن

سویقانونبرمردمتحمیلمی
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مالحظات اخالقی
حامی مالی
اینمقالهحامیمالیندارد.
مشارکت نویسندگان
تمامنویسندگاندرآمادهسازیاینمقالهمشارکتکردهاند.
تعارض منافع
بنابهاظهارنویسندگان،دراینمقالههیچگونهتعارضمنافعیوجودندارد.
تعهد کپیرایت
طبقتعهدنویسندگان،حقکپیراست)(CCرعایتشدهاست.
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