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 یحقوق اشخاص به  نسبت جرم تعدد قواعد  اعمال یهاچالش 

 یپوالد جواد، یاحمد اصغر، یپوربافران حسن

 ه چکید

 قانون در اشخاص نیا یبرا  ییفرهایک نییتع و یحقوق  اشخاص یفریک مسئولیت رشیپذ به توجه با
  مورد  در  جرم  تعدد مقررات ای آ که شودی م مطرح  پرسش نیا ، 1392 مصوب  یاسالم مجازات
 کی  از  پرسش  نیا  به  پاسخ  شد؟  خواهند  اعمال  یقیحق  اشخاص  با  سانهم  بزهکار  یحقوق   اشخاص

 در  یحقوق  اشخاص ی فریک مسئولیت هم چون تسا آسان. است دشوار  سو گرید از و آسان سو
  ن ی ا اعمال که ندارند یبارز یژگی و یقیحق اشخاص هم و است شده رفتهیپذ رانیا ی فریک ن یقوان

پا به توجه با را ی ز است،  دشوار. میبدان هاآن به مختص را  قواعد  ن یا ی فریک مسئولیت رش یپذ بودن نو
 اشخاص یسو به رانیا ی فریک نیقوان  ۀمحورانانسان نگاه از گذار و رانیا ی فریک حقوق در اشخاص

. کشدی م شیپ اشخاص نیا به  نسبت جرم  تعدد  قواعد اعمال راه در را  یاریبس یهاچالش ، یحقوق 
 که یحقوق  اشخاص یفرهایک متفاوت تیماه و عیتجم به توانیم هاچالش نیا نی ترمهم جمله از
 راه در یمحکم سد که کرد  اشاره اندشده مقرر 1392انون مجازات اسالمی مصوب ق 20ۀ ماد در

 موضوع  یواقع تعدد مقررات اعمال آن بر عالوه. است آورده وجود به یاعتبار تعدد مقررات اعمال
 سپس و فریک اشد نییتع امکان عدم  چون ییهاچالش با یحقوق  اشخاص خصوص  در 134 ۀماد

به  یحقوق   شخص  یبرا   فریک  دو  ن ییتع  در   دادگاه  اریاخت  و  اشد  فریک   نتوان   شودیم  سبب  که  است  رورو
 .بست کار به یقیحق اشخاص چون یحقوق  اشخاص مورد  در را  یواقع تعدد مقررات

 جرم  تعدد فر، یک دی تشد ، ی فریک مسئولیت ، یحقوق  اشخاص: واژگان کلیدی
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 مقدمه
رد، وجود دا 1کیفری اشخاص حقوقی مسئولیتبینی نظرهایی که در راه پیش با وجود اختالف 

های حقوقی استوار های خود را در بسیاری از نظام یکی از مباحثی است که پایه  مسئولیتزه این  امرو
گرایی جهانی برای کیفری ایران نیز در راستای هم. حقوق (121: 1387خدابخشی، ) کرده است

 ر، بزهکارییاخ یهاب شده در سالی گام برداشته است. در قوانین تصو مسئولیتپذیرش این 
در  13922ح قرار گرفته است. عالوه بر قانون مجازات اسالمی ی رارًا مورد تصرکقی اشخاص حقو

الحاقی به قانون ) 1388ای مصوب رایانه میز چون قانون جرا ین ی گرین متفرقه و خاص دیقوان
ت از یو قانون حما 13943(، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1375تعزیرات مصوب 

رد حفظ شده است. متعاقب آن یک ن روی( ا9 ۀماد) 1394ر مصوب ک ان از منیو ناهبه معروف  آمران
 ی تین مسئولین چنییح و تبی ز به تشرین  یحقوق سندگان  ی ه نوکم  یز شاهد آنیموضوع ن  یات حقوق یدر ادب

؛ یوسفیان 57: 1392؛ شریفی و دیگران، 185: 1394زاده، مجاب و رفیعموسوی) اندپرداخته
را در راه تطبیق و اعمال  هاییچالش ، مسئولیت. با این حال پذیرش این (371: 1390دلی، شوره 

آورد و در این مقررات جزایی به خصوص مقررات جزایی اسالمی در نظام حقوقی ایران به وجود می
ترین این . از جمله مهم(9: 1389محسنی، ) موانع مهم است میان اصول حقوق جزا یکی از

د جرم نسبت به اشخاص اعمال قواعد تعد  یچگونگ  ن است، آ  یدار بررسن مقاله عهدهیه اکها  چالش
 تعدد جرم( است.) م متعددیاب جرا ک حقوقی در هنگام ارت 

 یقواعد تعدد جرم بر اشخاص حقوق اعمال  ۀنحوکه  آن است شودمطرح می هک ییهاالؤس
و   ییل مبنایپاسخ مثبت است دلاگر ر و یا خین خصوص وجود دارد یدر ا یو آیا چالش استچگونه 

ه اعمال کمقاله آن است  ۀیر؟ فرض یا خیردن است کبرطرف ا قابلی آست و یها چن چالشیا یاصل
ست و ین یقیاعمال آن نسبت به اشخاص حق یبه سادگ یقواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوق 

ها نه ن چالشیراه وجود دارد؛ ا نیشود در ایها اشاره مه در متن مقاله به آنک یمتعدد یهاچالش
ن نادرست و ی ه عمدتًا به جهت تدوک یقیبا حق یخص حقوق ت متفاوت شیفقط به جهت ماه

 
1. Legal persons criminal liability 

ولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخصی است و شخص حقوقی در ئ»در مسدارد: این قانون مقرر می 143 ۀماد .2
ولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی  ئصورتی دارای مس

   مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست«. ولیت کیفری اشخاص حقوقی مانعئشود. مس
»در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات دارد: این قانون مقرر می 4 ۀماد .3

 شود«. / اقدام می1/2/1392قانون مجازات اسالمی مصوب 
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ن ی ن اساس با اصالح قانون و تدویاست. بر ا  1392  نون مجازات اسالمی مصوب قا  20ۀ  ق مادیردقیغ
 یاست مقنن در اصالحات  یافکها قابل برطرف شدن هم هستند.  ن چالشیا  ،ن مادهیق ایدرست و دق

قانون مجازات  20 ۀن مادی در تدو یاانهیم را یقانون جرا  20 ۀماد یدهد از همان الگویه انجام مک
در هفت بند را  تمامی کیفرهای اشخاص حقوقی 201که ماده هم بهره ببرد. توضیح آن اسالمی 

رم ارتکابی، بر تمامی جرایم بینی کرده است؛ این در حالی است که این کیفرها، فارغ از نوع جپیش 
ای که وجود دارد آن است اعمال هستند. به همین جهت چالش عمده  تعزیری اشخاص حقوقی قابل

اند که این ارتکابی اشخاص حقوقی در یک ماده تجمیع گشته میجرا  یتمامکه کیفرهای مقرر برای 
شود. به یشخاص حقوقی مهای تعزیری اموضوع سبب حذف کارکرد تعدد اعتباری و واقعی در بزه 

در  را ی زتعدد اعتباری بر رفتار ارتکابی اشخاص حقوقی نیست؛ همین جهت امکان اعمال مقررات 
ین مجرمان متعدد باشد، باید  ۀاین تعدد عالوه بر این که باید رفتار واحدی رخ دهد که دارای عناو

یفرهای اشخاص حقوقی در امکان اعمال کیفر اشد وجود داشته باشد؛ در حالی که چون تمامی ک
ان اعمال کیفر اشد وجود ندارد. در تعدد واقعی نیز که در قانون امک  ، اندگردآوری شده 20 ۀماد

ای و بیش از سه سه رفتاری یا نتیجه) ایدر قالب تعدد رفتاری و نتیجه 1392 یمجازات اسالم
کیفر اشد« رعایت شود؛ » سپسو  «»اشد کیفر ۀبینی شده است، باید شیوای( پیشرفتاری یا نتیجه

تعدد اعتباری امکان تعیین اشد کیفر و سپس کیفر اشد برای کیفرهای اشخاص در حالی که همچون  
تر ق ین دق یی تب یدر ادامه برا ها در یک ماده وجود ندارد. حقوقی به جهت واحد بودن کیفرهای آن

عدد جرم در خصوص آن  قواعد تاعمال  یهاو چالش یموضوع ابتدا مباحث مربوط به تعدد اعتبار
 شود.یم ی ریگیپ ین مباحث در خصوص تعدد واقعیهم شود و سپسیمطرح م

 های تعزیری اشخاص حقوقیتعدد اعتباری بزه .۱
ا چند عنوان  یه مشمول دو کاست  یاب رفتار واحدک مقصود از تعدد اعتباری یا معنوی، ارت 

ین مجرمانه یر هرگاه رفتار واح»در جرایم موجب تعز 131 ۀمجرمانه است. طبق ماد د، دارای عناو

 
( این قانون مسئول 143ماده )»در صورتی که شخص حقوقی بر اساس  :دارددر این خصوص مقرر می 20 ۀماد .1

شود، این امر بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان شناخته شود
ممنوعیت از یک یا  : مصادره کل اموال. پ  : انحالل شخص حقوقی. ب  : الف :مانع از مجازات شخص حقیقی نیست

ممنوعیت از دعوت عمومی برای   : تماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال. ت چند فعالیت شغلی یا اج
ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر  افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال. ث 

   ها«.تشار حکم محکومیت به وسیله رسانهان : جزای نقدی. چ : برای مدت پنج سال. ج 
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تعدد معنوی دارای یک ماهیت و یک کارکرد   شود«.تعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم میم
است و کارکرد آن در  عنوان مجرمانهاست. ماهیت آن همان ارتکاب رفتار واحد مشمول دو یا چند 

ن متعدد مجرمانه و به ی مشمول عناوت گیرد که کیفر اشد است. پس زمانی که رفتاری صور ِاعمال
سخن  ، نقض دو یا چند ارزش باشد ولی امکان اعمال کیفر اشد وجود نداشته باشدگر، یعبارت د

 ح نخواهد بود. یراندن از تعدد معنوی چندان صح

 یتوسط شخص حقوق یتعدد اعتبار  تحققان کام .۱-۱
شود می ن پرسش مطرحیتوجهی به مجرم ندارد، اجا که تعدد معنوی ناظر بر رفتار است و از آن 

جاد تعدد یکه آیا اشخاص حقوقی همچون اشخاص حقیقی قادر به ارتکاب رفتاری هستند که سبب ا
کند و از م مستوجب تعزیر صدق مییمعنوی شود یا خیر؟ پاسخ آن است که تعدد معنوی در جرا 

شوند که شخص می را مرتکب مییاص حقوقی از لحاظ ارتکاب جرم، همان جرا که اشخ آنجا
توانند رفتار واحدی حقیقی نیز توانایی انجام آن را دارد پس روشن است که اشخاص حقوقی نیز می 

یژگی خاصی دارد که آن را را انجام دهند که عنوان های متعدد داشته باشد؛ زیرا نه تعدد معنوی و
ها را باشند که نشود آنماهیتی میحقیقی بدانیم و نه اشخاص حقوقی دارای  منحصر به اشخاص

کیفری حمایت کند. بنابراین اگر شخص  ۀ ها دو مقررآن ۀمشمول حالتی قرار داد که از رفتار مجرمان
 زمانافترا( که هم) نسبت شنود غیرمجاز دهد ی گرید یت خود به شخص حقوق یسادر وب  یحقوق 

ابراین از لحاظ ماهیتی امکان تحقق تعدد انتشار اکاذیب نیز باشد، مصداقی از تعدد معنوی است؛ بن
 م اشخاص حقوقی وجود دارد.یرا معنوی در خصوص ج

 م تعزیری استیکه در این خصوص وجود دارد آن است که تعدد معنوی ناظر به جرا  یانکته
ها شخاص حقوقی نیز فقط در همین دسته از جرم (، پس تعدد معنوی ارتکابی از جانب ا131 ۀماد)

یحی  1321 ۀماد 2 ۀگذار در تبصرانونت. هر چند که ققابل صدق اس همین قانون به صورت تلو
ان تحقق تعدد معنوی در خصوص حدود را پذیرفته ولی چون اساسًا اشخاص حقوقی قادر به  ک ام

بنابراین فرض تعدد معنوی در این دسته  ، (19: 1397پوربافرانی، ) های حدی نیستندارتکاب جرم 
به صراحت انتساب آن  14ۀ ماد ۀه باید بیان داشت که تبصرست. در خصوص دیها نیز منتفی اجرم 

امکان اعمال تعدد معنوی  2رفته و به همین جهت در موارد تداخل دیاتیرا به اشخاص حقوقی پذ
 

»چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا   132  ۀماد  2  ۀطبق تبصر  .1
 شود«. شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجرا میمی

   اند.)دیات( مقرر شده کتاب چهارم احکام تداخل و تعدد دیات در فصل هفتم بخش اول .2



 پوربافرانی، احمدی و پوالدی /  یحقوق اشخاص به نسبت جرم تعدد قواعد اعمال یهاچالش 

 

۵۱ 

»چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و ها وجود دارد. طبق این تبصره برای رفتار واحد آن
در خصوص کیفر قصاص   راز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود... «.خسارت وارد شده اح

ست و به فرض تصور ین یت موجب آن توسط اشخاص حقوق یاب جناک ان ارت ک نیز همانند حدود ام
 است یمنتف یت به اشخاص حقوق ا عضو نسبیت، اعمال قصاص اعم از نفس یاب جناک ان ارت ک ام
م هم در مورد اشخاص ین جرا ینسبت به ا ین فرض تعدد معنوی. بنابرا(21: 1397پوربافرانی، )

که شخص حقوقی   آید آن است که در صورتی است. پرسشی که در این زمینه پیش می   یمنتف  یحقوق 
جب تعزیر و دیگری مرتکب رفتاری شود که موجب پدید آمدن دو رفتار مجرمانه که یکی مستو

ح ی ن خصوص تصریدر ا 135 ۀبرقرار دانست؟ مادمستوجب قصاص باشد، آیا باید تعدد معنوی را 
 د اعمال شود.یه تعدد معنوی در این حالت برقرار نبوده و جمع کیفرها باکن یدارد به ا

 یدر مورد اشخاص حقوق یرد تعدد اعتبار کار کچالش  .۱-۲
در خصوص کیفرهای تعزیری اشخاص حقوقی کارکردی دارد یا  یاعتبارباید دید تعدد حال 

قانون مجازات اسالمی،   131  ۀکارکرد اصلی تعدد اعتباری مطابق ماده اشاره شد،  کطور    نهماخیر؟  
بیشتر است وجود داشته  ، که کدام کیفر اعمال کیفر اشد است؛ یعنی ابتدا باید امکان تشخیص این

وجود کیفرهای مشخص  یکارکرد تعدد اعتبار ۀم دهد. الزمک به اعمال آن ح تا دادگاه بتواندباشد 
عنوان ضمانت اجرای   طور مشخص به  گذار بههر جرم است؛ کیفرهایی که قانون  یجداگانه برا   ۀدش

بینی کرده است و با کمک همین کیفر جداگانه است که کیفر اشد تعیین کیفری یک جرم پیش
مجازات جداگانه و منحصر به فرد ندارند.   یم اشخاص حقوق ییک از جرا شود. در حالی که هیچ  می 

 یه چه جرمک نظر از آن، صرف یاشخاص حقوق  یبه وضع مجازات برا  یلک ۀماد یکتنها در  مقنن
واقع شود،  یه توسط شخص حقوق ک یری م تعزیدام از جرا کاند، پرداخته است؛ هر ب شدهک مرت 

 یهابا مجازات یسازچ معادل و متناسبیاست و ه 20 ۀمجازات آن همان موارد مندرج در ماد
مبادرت به تعیین   19 ۀها در مادبندی آن ادگاه هم تنها با لحاظ درجهاست. دنشده  یقیاشخاص حق

ک ماده کند. به دیگر سخن، چون تمامی کیفرهای تعزیری برای اشخاص حقوقی تنها در یآن می 
  ست.یبنابراین امکان اعمال کیفر اشد ن ؛اندگردآوری شده
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است.   یاشخاص حقوق توسط    یابکارت ای  نهایام ریالبته این مورد با استثنایی همراه است و آن جرا 
 1(1375رات  ی شده به قانون تعزالحاق  748  ۀماد)  1388مصوب    یاانهیم را یقانون جرا   20  ۀطبق ماد

دارند،   ی فرکیت  ی( مسئول7472ی )اانهیم را یقانون جرا   19  ۀحقوقی، طبق ماد  در مواردی که اشخاص
ن قانون، مجازات شخص حقوقی یا  20  ۀود؛ زیرا طبق مادتوان قائل به کارکرد داشتن تعدد معنوی بمی 

گر همان مجازات یشود. به عبارت دمی   نییشخص حقیقی تع  یبر اساس همان مجازات مقررشده برا 
هر  ین برا یشده است و بنابرا  یاشخاص حقوق  یبرا  یسازمعادل یقیاشخاص حق یبرا مقرر شده 

  748)  20  ۀت متناسب با آن جرم طبق مادمجازا   ب شود، ک مرت   یه شخص حقوق ک  یاانهیتعداد جرم را 
موجود است. برای مثال اگر شخص حقوقی مرتکب  (1375رات ی شده به قانون تعز یالحاق

ه میزان مجازات حبس آن با توجه به کور( شود کقانون مذ 741 ۀضوع مادمو) ایکالهبرداری رایانه
ا نه ماه ست(، تعطیلی از یک تیک تا پنج سال حبس ا) ن جرم یب اکمرت  یقیمجازات شخص حق

 یسازمعادل یقیشخص حق یمقرر برا  ینقد یهم بر اساس جزا  ینقد یخواهد بود. در مورد جزا 
ه اگر مقنن از همان کتوان گفت می بین ترت ی صورت گرفته است. بد 748 ۀمطلوب در صدر ماد

هم استفاده  یمازات اسالقانون مج یبرا ای انهیم را ین مجازات مقرر شده در قانون جرا ییتع یالگو
 ن مجازات اشد، در آن قانون هم برقرار خواهد شد.ییتع یعنی یرد تعدد معنوکارکند، ک

ی جرم اشخاص حقوق  یهنگام مواجهه با تعدد اعتبار ییقضاه مراجع کن است یحال سخن ا
د مبادرت یندارند( چگونه با  یدر خصوص اعمال قواعد تعدد اعتبار  یلک ه مشک  یاانهیم را یجز جرا )

گرفتن    کبا وحدت مال  ین موارد یه در چنکرسد راه درست آن است  ینند؟ به نظر مکم  ک به صدور ح

 
»اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی میزان درآمد و  ق این ماده: طب .1

نتایج حاصله از ارتکاب جرم عالوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی به ترتیب ذیل محکوم خواهند 
حبس باشد تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه چه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال شد: الف( چنان

ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال. ب( چنانچه حداکثر حبس آن جرم بیش 
شخص حقوقی منحل از پنج سال حبس باشد تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم  

 خواهد شد«. 

به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد شخص حقوقی دارای   ایزیر چنانچه جرائم رایانه »در موارد    .2
ای شود. ب( هر گاه مدیر شخص مسئولیت کیفری خواهد بود: الف( هر گاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه 

شخص حقوقی  ج( هر گاه یکی از کارمندان  ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه 
ای شود د( هر گاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی با اطالع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه 

 «. .ای اختصاص یافته باشد.. به ارتکاب جرم رایانه
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تًا یبودن عمل، نها یدو عنوان مجرمانه، و با استدالل تعدد اعتبارم اتهام هر یضمن تفه 131 ۀاز ماد
 نند.کدتر ی شد یابک م به مجازات جرم ارت کمبادرت به صدور ح

نهفته است که  135 ۀماد ۀاعتباری الزم به ذکر است در تبصر ر خصوص تعدددیگری که د ۀنکت
نند سرقت حدی و سرقت در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد ما»بر اساس آن: 

شود و غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می
دو نکته در خصوص این مقرره الزم به ذکر است. نخست  «.دد... رگمجازات تعزیری ساقط می

در  اعتباری است یا تعدد واقعی.ن است که این تبصره ناظر به تعدد آید آی که به وجود می شپرس
ین این تبصره تعدد اعتباری بوده رسد مقصود قانون پاسخ باید بیان داشت که به نظر می گذار در تدو

باشد دشوار   گوناگون اشخاص و اموال جرم،  ی که موضوعواقعی در فرض  را پذیرش تعددی ز ؛است
 بعد روز چند و شده ی زیرتع سرقت جرم مرتکب یک بار یفرد چنانچه به دیگرسخن،  است.

 جرم  مجازات از پوشیچشم یبرا  لیلی، دباشد شده دیگر یک مکان از یحد سرقت جرم  مرتکب

 تصریح جرایم این مجازات بین جمع مورد  در 135ۀ  ماد صدر اینکه ندارد. ضمن وجود او نخست

برداشت  چنین که یافته نگارش مبهمی نحوبه 135 ۀماد ۀتبصر یابتدا  هرچند دارد. بنابراین، کافی
رفتار  صرفاً  گذارقانون منظور که داشت نباید یتردید کند، می ذهن به متبادر نیز را نادرستی

 عنوان مثال،  است. به ی تعزیر جرم  و یحد جرم ۀ  دهنددر عین حال تشکیل که است بوده زمانیهم

 حتماً ، داده است انجام را زنا عمل او با که یفرد  همان مورد  در است شده زنا مرتکب که کسی

 خصوص در که مرتکب نیست مایل گذارقانون اما است داده انجام نیز را زنا دون نامشروع اعمال

 چه است داده انجام  را  حرز، سرقتی شکستن با که کسی یا بگیرد. قرار مؤاخذه مورد نیز دوم  رفتار

 یک در باشد. او خود برده با است نداشتهقرار  حرز در که نیز را  ی دیگر شیء محل،  همان در بسا

 سرقت مرتکب هم و است شده یحد مرتکب سرقت هم واحد،  موضوع یک مورد  در و زمان

 است کافی او مورد  در یحد سرقت مجازات به فقط محکومیت گذارقانون نظر از . لیکنی تعزیر
 .(191-192: 1392جعفری، )

خص حقوقی کاربرد ندارد و مختص به اشخاص حقیقی شدوم آنکه این تبصره در خصوص    ۀنکت
خص شبنابراین در فرضی که ؛ خص حقوقی قادر به ارتکاب بزه سزاوار حد نیستشرا ی است. ز

دیگر سخن   ، د و هم از جنس تعزیری شحدی با  از جنس  زمان همحقوقی رفتاری را انجام دهد که هم
 صورت خواهد گرفت.  20  ۀماد  ۀخص حقوقی بر پایشه میان نخواهد آمد و کیفر  ب  135  ۀماد  ۀاز تبصر
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 های تعزیری اشخاص حقوقیتعدد واقعی بزه .۲
م ارتکابی اشخاص حقوقی یبه تحلیل چگونگی اعمال قواعد تعدد واقعی جرا  قسمتدر این 

 1392 یجازات اسالم. اما پیش از آن باید گریزی به مقررات تعدد بزه در قانون مشودیمته پرداخ
یر بکشانیم.   زده شود تا بهتر بتوانیم تعدد بزه اشخاص حقوقی را به تصو

 جرم  یبر مقررات تعدد ماد  یدرآمد .۲-۱
تعیین کیفر  ،یفرتواند بر اساس یکی از چهار سیستم جمع کاعمال کیفر در تعدد واقعی جرم می

کالنتری و جعفریان سوته، ) عنوان واحد صورت گیرد ،د و افعال مختلفشافزودن به کیفر ا ، دشا
نمایان  1392. با نگاهی به مقررات تعدد مادی بزه در قانون مجازات مصوب (312-317: 1390

 ۀماد 4 ۀتبصرن که سیستم نخست بر اساس آاند. توضیح دهشود که هر چهار سیستم پذیرفته شمی 
مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری »: قرار گرفته است که ش بدین نحو مورد پذیر 134

های تعزیری درجه ها با هم و نیز با مجازاتود. این مجازاتشت اجرا نمیشهای هفت و هدرجه 
تار یا نتیجه در تعدد بزه تا سه رف  134 ۀسیستم دوم و سوم بر اساس ماد 1«.گرددجمع می  ششیک تا 

همین ماده بدین نحو پذیرفته   2  ۀاز سه رفتار یا نتیجه و در نهایت سیستم چهارم بر اساس تبصر  شو بی
د شبا شتهدر صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی دا »ده است که: ش

 .«گرددم میمجازات مقرر در قانون محکوود و مرتکب به شمقررات تعدد جرم اعمال نمی

 2.ان شده استیبقانون مجازات اسالمی  134 ۀماددر تعزیری  میدر جرا مقررات تعدد مادی 
شوند: دو یا سه رفتاری یا ن ماده تعدد مادی به اعتبار رفتار و نتیجه، به دو دسته تقسیم مییطبق ا
 دۀدو قاع  1392  ی مصوب انون مجازات اسالمبنابراین در ق.  یایا نتیجه  یای و بیش از سه رفتارنتیجه

ابه یا مختلف( و جمع شرفتارهای م)  د به ترتیب جایگزین تعدد وصفیشتعدد رفتاری و اعمال کیفر ا

 
کیفرهای تعزیری   سزاوار تعزیر تنها ناظر به  هایرسد که جمع کیفر در حالت تعدد واقعی بزه با وجود این به نظر می .1

اند همچنان اعمال بینی شده پیش 1375درجه هفت و هشت نیست و موارد خاصی که در قانون تعزیرات مصوب 
»اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دارد:  این قانون اشاره کرد که مقرر می  607  ۀتوان به مادشوند. برای مثال می می

 شود«. کوم میشود به مجازات هر دو جرم محدیگری هم ب

که از رفتار واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات  »در صورتیمزبور نیز آمده است:  ۀماد ۀدر تبصر .2
قانون تعزیرات( و این  692 ۀکه شخصی به تصرف عدوانی ملک دیگری اقدام کند )مادمانند آن  شود«.فوق عمل می

(. اگر چه 138 :1388)قیاسی،  قانون تعزیرات( شود  685 ۀی منجر )مادهای خرمای باغ ون رفتن نخلکار به از بی
 ۀگذار آن را زیرمجموع( اما قانون17:  1374)پیمانی،    داننددانان این حالت را مشمول تعدد اعتباری میبرخی از حقوق

 (. 181  :1394رحیمیان،  و    )فروغی  زات اشد استتعدد مادی دانسته است؛ هر چند که وجه اشتراک هر دو اجرای مجا



 پوربافرانی، احمدی و پوالدی /  یحقوق اشخاص به نسبت جرم تعدد قواعد اعمال یهاچالش 

 

۵۵ 

نون که منطبق بر طرز تفکر عینی از جرم در قا (110: 1394االسالمی، شیخ) کیفرهای تعزیری 
 اند.تهشگ (، 66: 1372، صانعی) بود 1370 مجازات اسالمی مصوب 

یک تا شش هستند،  ۀهای تعزیری که در درجق شمارش بزه ی عدد مادی از طرارکرد تاعمال ک
دو یا سه مورد باشد، ابتدا، حداکثر کیفر هر یک از  ، های ارتکابی یک نفرگیرد. اگر بزه صورت می 

که در واقع همان  شودتعیین می ها ثر آنکچهارم حدا  یکثر، تا کا در صورت فقدان حداقل و ا یها بزه 
ن دو یا سه مجازات، مجازات اشد یا همان شدیدترین کیفر اجرا یاز میان اشد کیفر است؛ سپس ا

 شود. می 
شود، میاعمال جهت که تنها یک کیفر  به همین دلیل شاید بتوان گفت که تعدد مادی از یک 

یق مرتکب است ولی از جهت اجبار به ا عمال حداکثر شدیدترین مجازات، نوعی تخفیف یا تشو
ها مشابه باشند، تعیین کیفر اشد منتفی است گیرد. اگر بزه می  شدید است و همین دومی مالک قرارت

هایی اند از بزه های مشابه مطابق با نظری عبارت گذارد. البته بزه و دادگاه حداکثر مجازات را به اجرا می
مشدد و کالهبرداری و  اند، بنابراین سرقت ساده وشابهکه هم از جهت عنوان و هم از جهت کیفر م

ها برای تشدید به جهت مختلف بودن، مشابه نیست. ن مشابه نیستند؛ زیرا کارکرد کیفر آنشروع به آ
دانستیم، زیرا اواًل م را مشابه مییتر این بود که باید این جرا هرچند مطابق قانون قبل نظر صحیح 

جمع   ۀم مختلف قاعدیکه در جرا آنجایی  است و از طرفی مطابق قانون قبل از  م یکی  یماهیت این جرا 
ر یاز جمله اصل تفس ی فرکین یر قوانیعمل به اصول و قواعد تفس ی، اقتضاشدها اعمال میمجازات

 م بود.یمشابه قلمداد کردن این جرا  ، نفع متهم به
خواه غیرمشابه، اشد مجازات هر یک ها بیش از سه عدد باشد، خواه مشابه باشد و اگر شمار بزه 

شود. سپس نصف حداکثر برای هر یک لحاظ می ۀالوعهشود و سپس بیش از حداکثر بعیین می ت
مجازات، تشدید    قلبطور واقعی، کیفر قانونی در  آید. در اینجا بهها به اجرا در میمیان آن   از  کیفر اشد
ل در خصوص دهد و نقص قانون قبقانونی حکم می یابد و دادگاه به باالتر از سقف کیفرتغییر می 

 تشدید مجازات برطرف شده است. عدم معیار مناسب در خصوص 

 یدر مورد اشخاص حقوق یاعمال قواعد تعدد واقع یها. چالش۲-۲
آن است که آیا مقررات تعدد واقعی جرم به همین صورت در   شودیمطرح محال پرسشی که 

داشت که در تعدد جرم، به   شوند یا خیر. در پاسخ باید بیانمی اعمال  نیز  خصوص اشخاص حقوقی  
کند که مرتکب شخص شود، نه مرتکب جرم؛ بنابراین تفاوتی نمیهای مجرمانه توجه میرفتار

های مهمی در راه اعمال مقررات تعدد واقعی اما چالش(.  71:  1392سیفی،  )  حقیقی است یا حقوقی
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مین کیفیت در  ا به هر 134 ۀشود نتوان ماد رد که سبب می جرم در مورد اشخاص حقوقی وجود دا
 ها به کار بست. مورد آن 

ن ساکه در این خصوص وجود دارد این است که کیفردهی اشخاص حقوقی ب نخستین چالشی
اب کو دادگاه برای تعیین کیفر این اشخاص، به جهت ارت   گیرد صورت نمی  یقیاشخاص حق  یفردهکی

عمل کند و یک تا دو مورد از میان  انون مجازات اسالمیق 20 ۀ، تنها باید بر اساس مادیهر جرم
ه کاست  یانجام دهد مجازاتش همان یه شخص حقوق ک یشود هر جرمید مکیها را برگزیند. تأآن 

 ۀکه یکی از لوازم اجرای قاعد. در حالی یاانهیم را یب جرا اک آمده است، جز هنگام ارت  20 ۀدر ماد
 .انتخاب کیفر اشد را بدهد ه دادگاه امکانمتعدد است که بو مجازات  تعدد جرم، وجود مواد قانونی

 ؛شود وجود دارد سان میم متعدد همیهرچند این چالش زمانی که شخص حقیقی هم مرتکب جرا 
شوند م متعدد هم مییاص حقوقی حتی زمانی که مرتکب جرا که در مورد اشخولی به علت این 

ن  ین است اک ن چالش ممیتری دارد. انمود بیش  ، امکان مراجعه به مواد قانونی متعدد وجود ندارد 
 گذارناظر بر تعدد جرم اشخاص حقیقی است و قانون تنها  134 ۀه اساسًا مادکند کت ی تصور را تقو

اشخاص حقوقی را از مقررات تعدد جرم مستثنی کرده و کیفردهی آنان را چه مرتکب یک بزه و چه 
های بزه  ت دادگاه بدون توجه به تعدادسان پنداشته که در هر دو حالهم ، مرتکب تعدد بزه شوند

ار چندان با ن پندیگزیند. اما ارا برای آنان بر می 20 ۀارتکابی یک تا دو کیفر از میان کیفرهای ماد
گذار اصل مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در  را زمانی که قانون ی ز ، مبانی حقوقی سازگار نیست

ها قابل اعمال م و کیفرها نیز در مورد آنیناظر بر جرا   قواعد  تمامی  ، های سزاوار تعزیر پذیرفته استبزه 
این قواعد بر اشخاص حقوقی گذار به صورت جداگانه به اصل کاربرد است و نیاز نیست که قانون

خاص حقوقی سازگاری شالبته بدیهی است که منظور قواعدی است که با ماهیت ا .صحه بگذارد 
 خاص حقیقی است.شکه ناظر بر اط روشزادی مآدارند نه قواعدی مانند 

تواند  دادگاه چگونه می ، که شخص حقوقی مرتکب تعدد جرم شودحال باید دید در صورتی 
اعمال قواعد تعدد کند. برای پاسخ به این پرسش باید میان تعدد تا سه جرم و بیش از آن قائل به 

زمانی که ت نخست یعنی گردد. در حالتفکیک شد که مورد اخیر در قالب چالش سوم بیان می
دادگاه برای هر یک از آن است که  حل ا سه جرم تعزیری انجام داده است راهیدو  ، شخص حقوقی

یک تا دو مورد از موارد ذکر  آن جرم،  ۀحسب درجرجوع کند و  20 ۀم ارتکابی جداگانه به مادیجرا 
هر کدام از موارد   134  ۀطابق مادشده در این ماده را مورد حکم قرار دهد و برای اجرای قواعد تعدد م

سان ها کیفر اشد را انتخاب کند. بدینانتخابی را در حالت حداکثر قرار دهد و در بین این حداکثر
 19 ۀبندی کیفرهای موضوع مادیکی از معیارهای تشخیص کیفر اشد درجه ، فارغ از ماهیت کیفر
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باید بیان داشت که به  المیازات اسانون مجق 20و  19است. به همین جهت بر اساس تطبیق مواد 
ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت (؛  1  ۀدرج)  کل اموال  ۀ ترتیب: انحالل شخص حقوقی و مصادر

(؛ انتشار حکم 5 ۀدرج) شغلی یا اجتماعی و ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه
ت ت شغلی یا اجتماعی حداکثر تا مدها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیمحکومیت به وسیله رسانه

کثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه حدا 
( نسبت به یکدیگر اشد محسوب 6 ۀدرج) اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر تا مدت پنج سال

د متوجه  ین بایک رد؛ لیقرار گهر درجه    تواند دریه مکد اذعان داشت  یبا  ینقد  یشوند. در مورد جزا می 
 یقانون مجازات اسالم 21 ۀ فاد از مادبودن مجازات و مست یطبق اصل قانون  ینقد یه جزا کبود 

اشخاص  ۀلیوساب همان جرم بهک ارت  یه »در قانون برا کن گردد ییتع ید در موارد ی، تنها با1392
ب جرم کمرت  یشخص حقوق  یقتمقرر شده باشد. به عنوان مثال و ینقد ی« هم جزا یقیحق

( 1367مصوب    یالهبردارکارتشاء، اختالس و    تیبک د مجازات مرتی قانون تشد  1  ۀمادی )الهبردارک
 یه براکاست  یثر چهار برابر مبلغکحداقل دو برابر و حدا ینقد یت به جزا یومک شود، قابل مح

 یشخص حقوق  هک یدر صورت  ین شده است. ول ییتع یقیتوسط شخص حق یالهبردارکاب ک ارت 
نون قا 674 ۀماد) انت در امانتیخاست، مانند  ینقد یه فاقد مجازات جزا کشود  یب جرمک مرت 

ه کهم  یقیرا شخص حقی ن است زک نامم ینقد ین جزا یی، تع(1375 مجازات اسالمی ـ تعزیرات
ر ه دو برابر و چهاکست ین یاریمعدر واقع و است  یدر مورد او منتف ینقد ید، جزا وب آن شک مرت 

 ن باشد.ییتعبرابر آن قابل 
توان در قالب یک پرسش مطرح آید را میهمین راهکار به وجود می ۀادامکه در  دومین چالشی

در کیفرگزینی خود برای شخص حقوقی تکلیف دارد که نوع کیفرها را طوری برگزیند  گاهکرد. آیا داد
چه شخص نبرای مثال چنا  ؟ار دارد که امکان تشخیص اشد از اخف وجود داشته باشد یا این که اختی

تواند برای بزه نخست کیفر ممنوعیت دائم از یک یا  می  گاهآیا داد ، جرم شده باشدحقوقی مرتکب دو 
چند فعالیت شغلی یا اجتماعی و برای بزه دوم کیفر ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش 

یک را نسبت به  ر این چنین کند باید کدام پنج هستند برگزیند که اگ ۀسرمایه را که هر دو از درج
درجه نبوده انتخاب کند که هم  20  ۀکه تکلیف دارد که کیفرهایی را از ماداشد دانست؛ یا ایندیگری  
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با توجه    گاهدر پاسخ باید میان حالتی که داد  1.و از این راه امکان تشخیص کیفر اشد وجود داشته باشد
شد. توضیح آنکه  فکیکآن بخواهد چنین کاری انجام دهد قائل به ت به ماهیت بزه ارتکابی یا فارغ از

شدت و ضعف ث درجه از  یحسان با یکدیگر نبوده و از چنانچه دو جرم ارتکابی شخص حقوقی هم
سنخ تواند نظر دوم را اعمال کند و بر اساس آن کیفرهایی همدادگاه می   ، نسبت به هم برخوردار هستند

سنگ با های ارتکابی همزه های متفاوت برگزیند. اما زمانی که ماهیت برجهم ارتکابی از دیبا جرا
گر باشند به جهت رعایت اصل تناسب کیفر با جرم که یکی از اصول مهم حقوق کیفری است ی یکد

یکسان را به عنوان کیفر  ۀدادگاه باید نظر نخست را اعمال کند و خود یکی از کیفرهای مقرر در درج
 ید.اشد انتخاب نما

قی بیش از سه جرم را انجام داده باشد. در آید که شخص حقوبه وجود می چالش سوم زمانی
م بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین یباید مجازات هر یک از جرا  134 ۀاینجا مطابق ماد

ا شد، تثر باکا اگر فاقد حداقل و اید نصف آن تجاوز نکن ۀاضافمشروط به اینکه از حداکثر به ، شود
شود که در کیفرهای نمایان می  20  ۀاما با نگاهی به کیفرهای مقرر در ماد  ند.کثر اضافه کنصف حدا 

ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی،   کل اموال،   ۀ انحالل شخص حقوقی، مصادر
ها رسانه ۀوسیلممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و انتشار حکم محکومیت به

جه این امکان فقط در یتر از حداکثر مقرر قانونی وجود ندارد. در نتبه میزان بیشامکان تشدید کیفر 
چهار کیفر ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت  

اصدار برخی از اسناد از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از  
تواند سان به جز جزای نقدی که میاکثر تا مدت پنج سال و جزای نقدی وجود دارد. بدینتجاری حد

سه  2قرار گیرد 19 ۀهای مختلفی از مادبا توجه به کیفر اصلی جرم ارتکابی متغیر باشد و در درجه
اشخاص حقوقی در این فرض شوند و از این رو چالش کیفرگزینی می  6 ۀکیفر نخست مشمول درج

یکرد قانونی ز  ، شودتر می گپررن  گیری استوار بوده  گذار در تعدد بیش از سه جرم بر نوعی سخترا رو

 
 ؛ ارتکابی اشخاص حقوقی یا حقیقی یکسان باشند وجود دارد   جرایم  هر چند چالش گزینش کیفر اشد در فرضی که  .1

سان هستند  مختلف ولی از نظر شدت و ضعف هم ارتکابی اشخاص حقوقی  جرایماما تفاوت این مورد با فرضی که 
تواند با ست دادرس راهی جز تعیین کیفر واحد ندارد در حالی که در این فرض دادرس می آن است که در فرض نخ

 را فراهم آورد. 134 ۀگزینش کیفرهای متفاوت امکان اعمال ماد
قدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل  »میزان جزای ن: 1392 نون مجازات اسالمی مصوب قا 21 ۀمطابق ماد .2

برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین دو برابر و حداکثر چهار 
   شود«.می
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که باید میزان کیفر از حداکثر قانونی آن تجاوز پیدا کند در حالی که در این فرض دادگاه راهی جز 
دد تا سه جرم حل مزبور در تع  مین جهت راهرا ندارد. به ه  6  ۀگزینش یکی از چند کیفر مقرر در درج

را ماهیت کیفرهای تعیین شده برای اشخاص حقوقی چنین ی ز ،نیز در این خصوص کاربرد ندارد
دهد. از این رو باید بیان داشت که چنانچه شخص حقوقی مرتکب بیش از ای را به دادگاه نمی اجازه 

 گیرد. قرار می  شودمرتکب تا سه جرم می سه جرم شود در موقعیت بهتری نسبت به حالتی که وی
شخص حقوقی... به یک تا دو مورد از  »... دارد: که مقرر می  20 ۀصدر ماد چالش چهارم در
نهفته است. در واقع پرسش آن است که آیا دادگاه اختیار کامل برای  «شود...موارد زیر محکوم می

بزه باید یک یا دو کیفر را  بینی شده برایاصلی پیش گزینش دو کیفر را دارد یا این که با توجه به کیفر
مجازات اسالمی قانون  527 ۀبرگزیند. برای مثال چنانچه شخص حقوقی مرتکب جرم موضوع ماد

شود که بر اساس آن کیفر یک تا سه سال حبس برای جعل مدارک اشتغال به تحصیل یا  (تعزیرات)
ل دو کیفر را در نظر گیرد یا تواند برای این عممی هاگداد ، بینی شده استالتحصیلی و... پیشفارغ

 46  ۀتعیین دو کیفر زمانی است که قانون برای یک جرم دو کیفر اصلی در نظر گرفته باشد. مانند ماد
های مختلفی از جمله بزه که برای بزه   1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب  

ماه تا یک سال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر کیفر سه  1انی بورساستفاده از اطالعات نهءسو
سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات را تعیین کرده است. برای پاسخ به این 

  پرسش باید میان سه حالت جرم واحد، تعدد تا سه جرم و تعدد بیش از سه جرم تفکیک قائل شد.
 ز سوی شخص حقوقی از ظاهر عبارت یاد شده براارتکاب جرم واحد  در حالت نخست یعنی

 یکاختیار دارد که    ، چه قانون یک کیفر را تعیین کرده و چه دو کیفر  ،آید که دادگاه در هر دو حالتمی 
توان مطرح کرد. نخست دو فرض را می  ،دو کیفر را مورد حکم قرار دهد. در حالت تعدد تا سه جرم ا  ی

توان  که برای هر جرم یک یا دو کیفر را در نظر گیرد که در این حالت میاختیار داشته باشد  آنکه دادگاه  
در برابر سه جرم از سه تا شش کیفر در نظر گرفت. اما فرض دوم آن است که دادگاه مکلف است 

 شود.شش کیفر در نظر گرفته می ، برای هر جرم دو کیفر تعیین کند که در مجموع در برابر سه جرم 
و تعداد کیفرهای تعیین شده در این   20 ۀصدر ماد ، فرض نخست با مبانی حقوقیرسد که نظر میبه

 
»هر شخصی که اطالعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون  دارد: قانون مزبور مقرر می 46 ۀماد 1بند  .1

دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحا به ضرر 
به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشا و انتشار    هاطرف آن 

 ها را در غیر موارد مقرر فراهم آورد«. آن 
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را چنانچه شخص حقوقی نه برای ارتکاب جرم به وجود آمده و نه با انحراف ی ماده سازگارتر باشد؛ ز
ه حق  دگادا  1فعالیت خود را منحصرًا در جهت ارتکاب جرم قرار داده باشد  ، از هدف مشروع نخستین

بنابراین در این حالت دادگاه فقط   ،اموال آن را ندارد   ۀ کیفر انحالل شخص حقوقی و مصادرتعیین دو  
رسد حکم دهد. اما در مورد تعدد چهار تواند به کیفرهای باقیمانده که در مجموع به پنج عدد می می 

ین چهار کیفر را در هر صورت دادگاه راهی جز تعیی ز ، جرم فقط فرض نخست قابل تحقق است
عیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت ممنو

عمومی برای افزایش سرمایه حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری 
 حداکثر تا مدت پنج سال و جزای نقدی ندارد. 

شخص حقوقی به اجرا گذاشته در خصوص تًا یانهخصوص کیفری است که  چالش پنجم در
چه در خصوص تعدد تا سه جرم و چه بیش از سه جرم در   134 ۀشود. توضیح آن که مطابق مادمی 

اما مطابق  .شودبه اجرا گذاشته می ، کیفر اشد یعنی تنها یک کیفر ، هر حال پس از تعیین اشد کیفر
ل پرسش آن است که منظور از این قی برگزیند. حاتواند دو کیفر برای شخص حقودادگاه می  20ۀ  ماد

عبارت آن است که در مقام اجرا نیز چنانچه دادگاه بخواهد باید دو کیفر در مورد شخص حقوقی به 
تواند از هر چند دادگاه در تعدد تا سه جرم اشخاص حقوقی می  ، به سخن دیگر ؟اجرا گذاشته شود

اما آیا در این میان  ، مورد حکم قرار دهدچهار کیفر را  ،سه تا شش کیفر و در تعدد بیش از سه جرم 
مبادرت به اجرای   20  ۀرفتار کرده و تنها کیفر اشد را برگزیند یا مطابق اجازه ماد  134  ۀباید مطابق ماد

گرایی مقررات تعدد جرم در قانون  توان گفت که از یک سو برای همدو کیفر نماید. در پاسخ می 
رفتار کرد و تنها یک کیفر را در مورد شخص حقوقی   134  ۀداساس مااید بر  ب  1392  یمجازات اسالم

اختیار اجرای دو   20  ۀآن است که دادگاه بر اساس ماد  ترقیدق  اما از سوی دیگر نظر  ، به اجرا گذاشت
را وقتی که شخص حقوقی مرتکب جرم واحدی ی ز ، کیفر را در مورد شخص حقوقی داشته باشد

گاه برای اعمال دو کیفر داده است در حالت تعدد جرم که وضعیتی جازه را به دادشود و قانون این امی 
مند و از ابزار کافی برای دادگاه از این اختیار بهره نیز  تر نسبت به ارتکاب جرم واحد استخطرناک 

 کار برخوردار باشد.کیفردهی شخص حقوقی بزه 

 
شود و مصادره اموال آن زمانی اعمال می»انحالل شخص حقوقی : 1392 نون مجازات اسالمی مصوبقا 22ماده  .1

رم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب که برای ارتکاب ج
 جرم تغییر داده باشد«. 
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 نون مجازات اسالمی مصوبقا 22 ۀچالش ششم آن است که اگر شخص حقوقی مشمول ماد
باشد یعنی برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا از هدف مشروع نخستین خود روی برگردانده  1392

تواند پس اعمال مقررات آیا دادگاه می ، و فعالیت خود را منحصرًا برای ارتکاب جرم قرار داده باشد
رسد بار کند. به نظر می خص حقوقیبر ش 20 ۀدو کیفر را از میان کیفرهای مقرر در ماد 134 ۀماد

کل اموال و دیگر کیفرها نیست؛ اما در خصوص   ۀ در این صورت مشکلی از لحاظ جمع میان مصادر
را مدنظر قرار داد و بر اساس آن گفت که در  1321 ۀیک ماد ۀتوان تبصرانحالل شخص حقوقی می

 2.رها قابل اجرا نخواهند بودرت فقط انحالل بر شخص حقوقی بار خواهد شد و دیگر کیفاین صو
 ۀماد  4  ۀچالش هفتم در خصوص کیفرهای تعزیری درجه هفت و هشت است که بر اساس تبصر

با هم و نیز با کیفرهای تعزیری  شود و این کیفرهاها اجرا نمیمقررات تعدد جرم در مورد آن 134
رفتارهای   چنانچه در میانآید آن است که  گردند. حال پرسشی که پیش می یک تا شش جمع می   ۀدرج

تکلیف  ،ها باشدتعزیری متعدد شخص حقوقی جرمی باشد که کیفر اصلی آن مشمول این درجه
رسد که شوند یا خیر. به نظر می جمع می  20 ۀچیست. آیا با یک تا دو مورد از کیفرهای مقرر در ماد

 باشند. یک تا شش  ۀپاسخ مثبت باشد و این کیفرها قابل جمع با کیفرهای درج

 هاغلبه بر چالش یهاحلراه. ۲-۳
م یقانون جرا   یبر اساس الگو  یها، اصالح قانون مجازات اسالمن چالشیغلبه بر ا  یادیبن  حلراه

ا یگفته  های پیشای شوند، چالشم رایانهیب تعدد جرا اگر اشخاص حقوقی مرتک است.  یاانهیرا 
فراتر رفتن از حداکثر مجازات قانونی( )  ن تشدید مجازاتکند و امکاا کمتر نمود پیدا می یوجود ندارد  

سان و انتخاب مجازات اشد وجود دارد و در این موارد در حالت تعدد جرم، اشخاص حقوقی هم
رش آن الگو در قانون  یشنهاد ما پذین مورد هم پین اساس در ای اشخاص حقیقی خواهند بود. بر ا

 یهامجازات یسازمعادل یش الگوریشنهاد مقاله پذیه پکشود ید مکیتأ است. یمجازات اسالم
است و نه الزامًا   یاانهیم را یقانون جرا   20  ۀمندرج در ماد  یقیبا مجازات اشخاص حق  یشخص حقوق 

 
 شود«. »چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجرا می .1

ها کاری بیهوده است مانند ممنوعیت از آن منظور کیفرهایی است که در صورت انحالل شخص حقوقی تعیین  البته    .2
یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای 

ز اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای  افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال و ممنوعیت ا
ها با انحالل شخص حقوقی قابل  رسانه  ۀسیلما بدیهی است که جزای نقدی و انتشار حکم قطعی به مدت پنج سال ا

 جمع خواهند بود. 
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خصوص انواع هب یاشخاص حقوق  یاصل یهاد همه مجازاتید و شرط از آن ماده. بایبدون ق یرویپ
از جمله  یاشخاص حقوق  یهاتیسرا متناسب با حسا ینقد یاربرد آن مثل حبس، شالق و جزا کپر

اشخاص  ید برا ینان، رونق اشتغال و رونق تولکارکرندگان، یگداران، خدماتحقوق سهام  ۀمالحظ
توان با استفاده از آن الگو مقرر داشت اگر شخص یرد. مثاًل مکو متناسب  یسازمعادل یحقوق 
 یها، حبسیقیشخص حقاب توسط ک ارت ه مجازات آن در صورت کشد  یب جرمک مرت  یحقوق 

خاص به مدت دو تا پنج  یشغل یهاتیا منع از فعالیموقت  یلیا سه است، به تعطی، دو یکدرجه 
 20 ۀد و شرط از مادیبدون ق یرویه پکوم شود. گفته شد ک تا سه مح یک ۀدرج ینقد یا جزایسال 

ن بودن مجازات یسنگ ی گریو دتنوع عدم  یکین سخن یل ایست؛ دلیمطلوب ن یاانهیم را یقانون جرا 
تواند  یم یاز اشخاص حقوق  ین مجازات در مورد برخ ین ماده است. ایموقت مندرج در ا یلیتعط

ها آن یهات و خانوادهکارمندان شرکت، کرندگان از شریگداران، خدماتاز جمله سهام  یادی افراد ز
امل کاط یبا احت یستیبا یسازن معادل یدر ااساس ن یند. بر اکل ک ر قرار داده و دچار مشیرا تحت تأث

تا سه    یک  ۀدرج  ی ری حبس تعز  یهاموقت را فقط با مجازات  یلیرد. مثاًل مقنن استفاده از تعطکعمل  
درجه چهار تا هشت معادل   ی ری تعز  یهاند و در موارد حبسک  یسازار دادگاه معادلیهم بنا به اختآن 

در ) هاتیاز فعال یکیثر( کحداقل و حدا  یدارا ) توق م یلی، فقط تعطیاشخاص حقوق  یآن را برا 
ه در مدت مثاًل یش سرمایا عدم افزا یثر کحداقل و حدا  یدارا  ینقد  یت(، جزا یصورت تعدد فعال

 قرار دهد.... شش ماه تا سه سال و
ه ک نیمقاله است و آن ا یشنهاد عملیمقاله ناتمام است، پکه بدون پرداختن به آن  یگریبحث د

د اتخاذ یبا یمیچه تصم یم اشخاص حقوق یها در صورت مواجهه با تعدد جرا اضر دادگاهدر حال ح
شود ید مکیگر تأید یانیال پاسخ داده شد. با بؤن سیها به اان چالشیضمن ب یادی نند؟ تا حدود زک
دهد ی اجازه م 20 ۀه مقررات مادکها تا آنجا د مجازات است و دادگاهی تعدد جرم تشد یه اقتضاک
نند، لحاظ ین است از مجازات صدمه ببک ه ممک  یسانک  ۀت حال همید مقررات تعدد جرم را با رعایبا
د معادل هر جرم و ی، بایاب تا سه جرم توسط شخص حقوق ک گر در صورت ارت ینند. به عبارت دک

ن ی دتری ها، شدن آنیرده و از بکن  ییثر مجازات متناسب آن را تعک، حدایابکجرم ارت   ۀدرجمتناسب با  
 ن استک د مجازات ممی ه تشدک ییز تا جایشتر نیاب چهار جرم و بکنند. در صورت ارت کاعمال  را 
رد. در کن ید چنیبودن مجازات، با یست(، بدون خدشه به اصل قانون ین نک در بند پ، ت و ث مم)

ن ک مم یمواجه نبوده و به آن حد قانون  یفیلک ست، دادگاه با تین نک د ممی ه اعمال تشدک هم ییجا
اعمال  یه اعمال قواعد تعدد جرم نافکد است یمف یربط است ول یرد. هر چند بکتفاء خواهد کا

ات مخففه در حالت تعدد جرم یفکیها هنگام اعمال ن چالشیا یست. ول یات مخففه هم نیفکی
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ه دادگاه ک  یند. به هر حال در صورت کیم  ییهم به همان جهات اشاره شده، خودنما  یاشخاص حقوق 
را تا  یابک م ارت یجرا  یفرهاکیهمه  134 ۀاز به استناد مادیمجازات داشته باشد، بدون ن فیقصد تخف

نها آنچه از همه یان ایدهد. از می مل یثر و در صورت فقدان آن تا نصف تقلکن حداقل و حدا یانگیم
 دتر است قابل اعمال خواهد بود.ی شد

 ه نتیج
م یواحد شود توانایی ارتکاب جرا  یری جرم تعزتواند مرتکب طور که میشخص حقوقی همان

مقررات   به تنظیم و تنسیق  1392  نون مجازات اسالمی مصوب اق 134و    131متعدد را نیز دارد. مواد  
اند که در تطبیق این مواد بر رفتارهای مجرمانه متعدد اشخاص تعدد اعتباری و واقعی جرم پرداخته

های جدی به اند چالشانون تعیین شدهمین قه 20 ۀها که در مادحقوقی و کیفرهای مقرر برای آن
 با سانمشود نتوان قواعد تعدد جرم را در خصوص اشخاص حقوقی هآید که سبب میوجود می 

اگرچه مقنن در خصوص اعمال قواعد عام تشدید مجازات اعمال دانست.  قابلاشخاص حقیقی 
ن قواعد یاعمال ا  یبرا   یمانع  یل حقوقیاما از لحاظ تحل  ، ندارد   یحی تصر  ینسبت به اشخاص حقوق 
با  ین قواعد نسبت به اشخاص حقوق ین حال اعمال ایست. در عین ینسبت به شخص حقوق 

د مجازات در ی ان اعمال قواعد تشدک توان به عدم امها میآن ۀمواجه است که از جمل یهایچالش
به جهت آن است ها  لشچان  یرد. اکاشاره    یدر موارد تعدد ماد  یادی و تا حدود ز  یموارد تعدد اعتبار

 ی اص حقوق م اشخیجرا  ۀهم ی( برا یقانون مجازات اسالم 20 ۀمادی )لک ۀماد یک ه مقنن فقط در ک
 ین مجازات اشخاص حقوق یی تع  یرفته شده برا یپذ  یرده است. اگر مقنن همان الگوکن مجازات  ییتع
 (1375رات  ی تعزاسالمی ـ    زاتمجابه قانون    یالحاق  748  ۀمادای )انهیم را یقانون جرا   20  ۀه در مادک

قانون را مطابق آن الگو  ن یا 20 ۀرد و مادیهم بپذ یرفته شده است را در قانون مجازات اسالمیپذ
 یجاها ن چالشیه اکته هم الزم است ک ن نیر اکن خواهد رفت. ذیاز بها ن چالشید، ایاصالح نما

را مشمول توان اشخاص حقوقی می ه هر چند از لحاظ نظری کر را هم باز گذاشته است ین تفسیا
قانونی اعمال این قواعد نیاز ولی از لحاظ  ، مقررات عام تشدید مجازات از جمله تعدد جرم قرار داد

ح مقنن اعمال قواعد تعدد جرم نسبت  ی تصریح مقنن در این خصوص دارد و با توجه به عدم تصربه 
را از لحاظ ی ن مورد اعتنا واقع شود زندا د چیر نباین تفسیست. البته ایدرست ن یبه اشخاص حقوق 

ه در مورد اشخاص کست  یدرست ن  ست وین  یو حقوق   یقیم اشخاص حقین تعدد جرا یب  یتفاوت  ییمبنا
ه اطالق مقررات تعدد کن خصوص دو موضع متفاوت اتخاذ شود. مضافًا یدر ا یو حقوق  یقیحق

ابد. در یاب ک ارت  یا حقوق ی یقیه توسط شخص حقکن یاعم از ا ،است ی ری م تعزیجرا  ۀنسبت به هم
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ح وجود ی رار جرم تصرک د حداقل نسبت به تی هم در خصوص اعمال قواعد تشد  یاانهیم را یقانون جرا 
م یقانون جرا  یبر اساس الگو یقانون مجازات اسالم 20 ۀن مباحث ضرورت اصالح مادیدارد. ا

قانون، هم آن است  یادیبنزمان اصالح ن مقاله تا یا یشنهاد عملیند. اما پکیارتر مک را آش یاانهیرا 
ن است و به ک ه ممک یید مجازات است، تا جای ه تشدکتعدد جرم  یتوجه به اقتضا ها باه دادگاهک

ن مجازات ییاعمال مقررات تعدد جرم به تع ید در راستایات آن در متن مقاله اشاره شد، بایجزئ
ست هم با ین نک د ممی ل تشدررات موجود اعماه با توجه به مقک  ییپرداخته و در جا  134  ۀمطابق ماد

 د.ستنیمواجه ن یفیلک ت
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 مجازات  قانون  در  یحقوق  اشخاص  میجرا  یاجراها  ضمانت»  ،(1394)  یعل  زاده،عیرف   د؛ی ددریس  مجاب،یموسو ▪
 .69 شماره  ،20 دوره  ،ییقضا  و یحقوق یها دگاهید ،«1392 مصوب  یاسالم 



 پوربافرانی، احمدی و پوالدی /  یحقوق اشخاص به نسبت جرم تعدد قواعد اعمال یهاچالش 

 

۶۵ 

 یکردها ی رو: افتهی نسازما ای  یاقتصاد جرایم در یحقوق اشخاص تیمسئول» ،(1390) بهنام ،یدل شوره  انیوسفی ▪
 . 56 شماره  ،یحقوق قاتیتحق مجله «،یالمللنیب و یمل نی نو

  
 

 

 

 


