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 چکیده 

افتراقی شدن دادرسی کیفری اشخاص حقوقی دارای اهداف مختلفی است. این مدل از دادرسی، افزون 
نارسایی  رفع  و  دادرسی کیفری  آیین  مقررات عمومی  تکمیل  مورد شخص حقو بر  در  به ها  لحاظ قی 

ها در برخی جرایم خاص، مداری و تشدید مجازات تفاوت ساختاری، اهداف دیگری از قبیل امنیت 
به  آن  اعضای  و  حقوقی  شخص  از  بزه حمایت  مقابلعنوان  و  شیوه   ۀ دیده  و  اشکال  با  نوین مؤثر  های 

می  دنبال  را  جرم  و جلوه ارتکاب  مبانی  تحلیل  مقاله،  این  موضوع  افتراقی کند.  دادرسی  خاص  های 
توان به اصل سازی، می توصیفی است. ازجمله مبانی این افتراقی   ـ اشخاص حقوقی با روش تحلیلی  

های لحاظ تفاوت برای فرایند کیفری به بینی لوازم متناسب  برائت، تضمین حقوق اصحاب دعوا، پیش 
بینش صحیح کنشگران عدالت  ساختاری شخص حقوقی در مقایسه با شخص حقیقی اشاره نمود. 
کیفری از این مبانی، نقش مؤثری در تفسیر صحیح قانون، تحقق دادرسی عادالنه و صیانت از حقوق 

جلوه  کارآمدی  دارد.  جامعه  و  ا اشخاص  کیفری  دادرسی  آیین  مستلزم های  حقوقی  اشخاص  فتراقی 
سو و ضوابط خاص دادرسی میان شخص حقوقی و زمان اصول مشترک از یک تفکیک و اعمال هم 

 قانونی از سوی دیگر است.  ۀ نمایند 
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 مقدمه
کند. اشخاص  ایجاد سیاست افتراقی در مبارزه با بزهکاری تأکید میشناسی، بر  های جرم آموزه 

آیین   که در مقررات ماهوی وند  عنوان مجرمین نوظهور، مثالی از این سیاست و رویکرد حقوقی به 
آن نوآوریدادرسی کیفری  تقنینیها، شاهد  ولیت کیفری  ئگزاران کیفری، مسهستیم. سیاست های 

گذاری و  ضرورت اجتماعی به رسمیت شناختند تا هم امنیت سرمایهعنوان یک  شخص حقوقی را به
نیاز و  اقتصادی  فعالیتمبادالت  اینکه،  هم  و  گردد  تأمین  اجتماعی شهروندان  مجرمانهای  ۀ  های 

  166و  159،  37،  36ها پیشگیری شود. اصول  آن   ۀها و اشخاص حقوقی، کنترل و از توسعشرکت
ابعاد   بیان  مقام  در  اساسی  است. قانون  کیفری  دادرسی  آیین  و  مجازات  جرم،  بودن  قانونی  اصل 

مدار در حقوق  ولیت کیفری شخص حقوقی از رویکرد فردمدار به شخصئگذار با پذیرش مسقانون
 کیفری گرایش پیدا نموده که این موضوع افزایش تابعان حقوق کیفری را به دنبال داشته است. 

.  ه استیفری چهار برداشت را از هم تفکیک نموداستاد گسن در مورد اهداف آیین دادرسی ک
الف( برداشت عینی کالسیک که کانون توجه آن جرم و قابلیت انتساب بود و به شخصیت مجرم  

نمی  زیادی  آیین توجه  اهداف  به  دستیابی  برای  که  تحققی  مکتب  میراث  ذهنی  برداشت  ب(  شد. 
بزهکار و حالت خطرناک او مجازات    دادرسی کیفری به دادرس اجازه داد تا با توجه به شخصیت

دانستند. ج( مفهوم  متناسب تعیین نماید و کیفر را اقدامی برای اصالح و بازاجتماعی کردن بزهکار می
زدایی  دیده شناختی. که معتقد به جرم شناختی بزه شناسی واکنش اجتماعی و جرم گرفته از جرم الهام 

نهاد عدالت جنایی و برخورد    ۀکم اتخاذ سیاست عدم مداخل دستانگاری شده یا  از رفتارهای جرم 
دیده  میان بزه   ۀشده است. در کنار این هدف، ترمیم رابطزداییمدنی و اداری با برخی از جرایم جرم 

دیده شد. د( برداشت نامتجانس کنونی، توجه و بزهکار منجر به ظهور عدالت ترمیمی با محوریت بزه 
آیین دادرسی کیفری است که به همراه اشکال و تهدیدهای نوین بزهکاری    ۀبه حقوق بشر، دغدغ
جرم  تروریسم،  سازمانیعنی  جرم های  و  بینیافته  دادرسی های  آیین  تا  شد  موجب  های  المللی 

به دادرسی اختصاصی  آیین  شدن  تکه  تکه  و  چندبخشی  شاهد  و  شود  مطرح  ضرورت  یک  عنوان 
ی نامتجانس و اختصاصی این است که در یک فرایند کیفری  هاآیین دادرسی  ۀکیفری باشیم. دغدغ

شود یا خیر و آیا مصادیق عدالت کیفری  های دفاعی متهم رعایت میخاص، آیا حقوق بشر و حق
 . (333-348  :1385ای در آیین دادرسی اختصاصی جایگاهی دارد یا خیر )گسن،  توافقی و مذاکره 

 ۀافتراقی شدن از ریش   ه شخص حقیقی متفاوت است. ساختار اداری و اجرایی شخص حقوقی نسبت ب 
فرق، در فرهنگ لغت دهخدا به معنی از یکدیگر جدا شدن و پراکنده گردیدن است. این تعریف لغوی 
به مفهوم مضیق از افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری نزدیک است که همانا توجه به تفاوت در ساختار 
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بینی مقرراتی برای حقوقی نسبت به شخص حقیقی و پیش   ماهیتی و تشکیالت اداری و اجرایی شخص 
گونه ها است. اما آنچه در این تحقیق مد نظر است افزون بر توجه به مفهوم مضیق این پوشش این تفاوت 

ارائ  اختصاصی،  دادرسی  کیفری   ۀ از  دادرسی  آیین  شدن  افتراقی  مفهوم  از  موسع  برداشتی  و  تعریف 
و اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری که تأمین عدالت کیفری و اشخاص حقوقی با توجه به اهداف  

است، می  افتراقی شدن دادرسی اشخاص حقوقی تضمین حقوق اصحاب دعوا  بیان دیگر،  به  باشد 
دهد اما منحصر به تبیین و تشریح ابعاد تفاوت ساختاری ها را در کانون مطالعه قرار می اگرچه این تفاوت 

د در جمع با اصول و اهداف حاکم بر آیین دادرسی کیفری آن گونه که شخص حقوقی نیست بلکه بای 
های اختصاصی آیین دادرسی کیفری، مکمل مقررات زیرا مدل  ؛ استاد گسن اشاره نمودند، تفسیر شود 

عمومی است و در اصول و مبانی تابع آن است. با مداقه در متن مواد قانونی مربوط به آیین دادرسی 
 توان به این تعریف و مفهوم موسع دست یافت.می   کیفری اشخاص حقوقی 

ولیت کیفری،  ئاعمال تمام نهادهای قانونی فردمدار برای شخص حقوقی مقدور نیست زیرا مس
مجازات نوع  و  کیفیت  پیش کمیت،  حقوقی  شخص  برای  که  زیادی  هایی  حد  تا  است  شده  بینی 

از است.  حقیقی  اشخاص  از  پیشاینمتفاوت  ورو،  ضوابط  مدیریت    بینی  برای  خاص  مقررات 
برابر   در  اشخاص  امتیازات  و  حقوق  تضمین  دارد.  ضرورت  حقوقی  اشخاص  کیفری  دادرسی 

شود. بنا  های کیفری تنها از مسیر قانون و با رعایت اصل قانونی بودن دادرسی محقق می محدودیت
عنوان یک  کیفری بهقانون آیین دادرسی    2  ۀمند بودن دادرسی در مادبر اهمیت این موضوع، قانون 

افتراقی شدن دادرسی در برخی حوزه  قرار گرفته است.  کید  تأ ها، راهبردی در  اصل راهبردی مورد 
زمان و در کنار مقررات عمومی مفهومی و کارکردی آیین دادرسی کیفری است که هم  یراستای ارتقا

هی در آیین دادرسی اختصاصی دگیری از نظام ارجاعگذار با بهره شوند. قانونآیین دادرسی اجرا می 
  ۀ ای )ماد(، آیین دادرسی جرایم رایانهانون آیین دادرسی کیفری ق  648  ۀجرایم نیروهای مسلح )ماد

کیفری ق  687 دادرسی  آیین  )مادانون  حقوقی  اشخاص  جرایم  دادرسی  آیین  و  آیین ق  696  ۀ(  انون 
کیفری  بهدادرسی   )« است:  نموده  مقرر  که  صراحت  ویژه مواردی  اینمقررات  برای  از  ای  گونه 

 «. ها مقرر نگردیده، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری استدادرسی
قضایی منسجمی در آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی وجود ندارد و    ۀمنابع حقوقی و روی

های موجود  شسو با قانون هستیم. افزون بر این، بیشتر پژوههای متناقض و غیر همبعضًا شاهد رویه
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مس موضوع  به  است. ئمعطوف  حقوقی  اشخاص  کیفری  کیفری    1ولیت  دادرسی  آیین  تحلیل  برای 
مبانی و شناخت جلوه  به  توجه  این مجرمین نوظهور،  به  اینمربوط  از دادرسی ضرورت  های  گونه 

مواد قانونی   قضایی در تفسیر ۀ بینانه متولیان عدالت کیفری و رویدرک واقع  یدارد؛ زیرا منجر به ارتقا
شود. در این راستا؛ نگارنده پس از تبیین مبانی افتراقی شدن مربوطه و کارآمدی عدالت کیفری می 

گذار در تدوین مقررات افتراقی آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی با تأکید بر اصول راهبردی قانون
با نگاهی ویژه به اصول   قانونی را   ۀ های دادرسی کیفری اشخاص حقوقی و نماینداین اشخاص، جلوه 

 و ضوابط حاکم بر آیین دادرسی را مورد بررسی قرار خواهد داد.
 مبانی دادرسی کیفری افتراقی اشخاص حقوقی . 1

آیین دادرسی کیفری افتراقی اشخاص حقوقی همچون سایر نهادهای حقوقی بر مبانی گوناگونی  
حقوقی، تضمین حقوق اصحاب دعوا،    اشخاص  ۀیافتکیفری با جرایم سازمان  ۀاستوار است. مقابل

ترین  عدالت کیفری ازجمله مهم  ۀ مداخل  ۀتفاوت در ساختار، استقالل در شخصیت و تضییق دامن
شوند. در برداشت مضیق، افتراقی شدن به دنبال تکمیل و رفع نقایص  مبانی نهاد مذکور محسوب می

افتراقی از  شدن این مدل از دادرسی، تأمین    از مقررات عمومی است. اما مفهوم و برداشت موسع 
مداری را در دیده، اصالح شخص حقوقی بزهکار و امنیتاهداف ترمیمی در جبران خسارت از بزه 

 نماید. راستای اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری دنبال می
 تضمین حقوق اصحاب دعوا . 1-1

عنوان تواند به قی می چگونگی تضمین حقوق اصحاب دعوا از طریق آیین دادرسی کیفری افترا 
یک بحث مبنایی، تحلیل شود. یکی از اصول راهبردی حاکم بر دادرسی کیفری این است که حقوق  

های دادرسی افتراقی همچون مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری،  طرفین دعوی تضمین شود. آیین 
ماد  کیفری هستند.  دادرسی  آیین  راهبردی  اصول  آیین    2ۀ  تابع  در بخش    دادرسی کیفری قانون  که 

می  مقرر  دارد،  قرار  آن  بر  حاکم  اصول  و  کیفری  دادرسی  آیین  تعریف  عنوان  تحت  و    کند:کلیات 
المللی حقوق میثاق بین  13  ۀ ماد  3«. بند  کند  دادرسی کیفری باید حقوق طرفین دعوی را تضمین»

اب دعوا با اصل برابری  مدنی و سیاسی نیز بر این موضوع تأکید نموده است. تضمین حقوق اصح
ها و اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا ارتباط نزدیکی دارد. هر دو طرف دادرسی )شاکی و  سالح 

تواند  متهم( باید از حقوق و امتیازات مساوی برخوردار باشند چراکه بر هم خوردن این توازن، می 

 
 ، نک:تحریر درآمده است ۀولیت کیفری اشخاص حقوقی که اخیرًا به رشتئهای مسبرای مطالعه و اطالع از نوآوری  .1

 .1396و محسنی،  نیکومنظری؛ 1395بخش، فرح ؛ 1396زاده، محمدجعفر و دیگران، حبیب؛ 1394شریفی، 
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آیین دادرسی اشخاص    .(59: 1395  پذیرش نماید )تدین،آن را غیرقابل  ۀدادرسی را ناعادالنه و نتیج
حقوقی هم در راستای تضمین حقوق اصحاب دعوا است و هم اینکه از حقوق سایر اشخاصی که  

سهام به یا  اعضا  همچون  دارند  ارتباط  دعوا  با  غیرمستقیم  حمایت  صورت  حقوقی،  شخص  داران 
بهمی  مواقع  برخی  در  نمایند  ۀ واسطکند.  توسط  جرم  حقو  ۀارتکاب  و  قانونی،  اعضا  منافع  و  ق 

رو ضرورت دارد که این اشخاص نیز از طریق  اینگیرد ازداران در معرض تهدید و خطر قرار میسهام 
های قانونی قرار گیرند. افتراقی شدن با تأمین نظم و امنیت جامعه  آیین دادرسی افتراقی مورد حمایت

  ۀ ه حجم خسارات وارده به جامعنیز مرتبط است؛ خطرات ناشی از جرایم اشخاص حقوقی با توجه ب
زا باشد. برای مدیریت و کنترل جرایم اشخاص حقوقی، اتخاذ برخی دستورها و تدابیر  تواند بحرانمی 

این خسارات را کنترل و محدود نماید. افتراقی شدن    ۀتواند دامنقضایی با رعایت ضوابط قانونی می
های قانونی نسبت  ینی برخی از محدودیتبدادرسی اشخاص حقوقی برای تأمین این هدف، با پیش
 کند.  به اشخاص حقوقی بزهکار، جهت گیری امنیتی پیدا می 

 دیدگان تضمین حقوق بزه . 1-1-1
بر جهت مفهوم موسع، عالوه  در  اشخاص حقوقی  افتراقی  و اصالح  دادرسی  گیری سزاگرایانه 

امنیت جام تأمین  نیز  و  از طریق عدالت کیفری  بزهکار  آموزه شخص حقوقی  از  تأسی  با  های  عه، 
بزه  از  حمایتی  رویکرد  دارای  ترمیمی،  متهم  عدالت  تعقیب  و  جرم  وقوع  از  بعد  است.  نیز  دیده 

از قبیل صدور قرار تأمین خواسته و لزوم    ،کنددیده را محقق میتمهیداتی مقرر شده که حمایت از بزه 
های ارفاقی مانند تعویق صدور نهاد  شرط اعمالعنوان پیش پرداخت دیه و خسارات ناشی از جرم به

اجرای  ضمانت  ، ها ازجمله آمریکا و انگلستانحکم، تعلیق و تخفیف مجازات و... در برخی کشور
بینی شده است از قبیل قرار جبران  دیدگان جرایم اشخاص حقوقی پیش حمایت از بزه   ۀکیفری در زمین

زا. قرار جبران خسارت، بزهکار را ملزم  وضعیت جرم ، قرار خدمت اجتماعی و قرار اصالح  1خسارت
توان  اجراها میبا الهام از این ضمانت  .(391:  1390نماید )حسنی،  دیده میبه جبران خسارت بزه 

های تأمین ها را در قالب قراربرای تسریع در دسترسی به اهداف مورد نظر آیین دادرسی کیفری، آن

 
 بینی شده است. کیفری انگلستان به عنوان ضمانت اجرای جرم شخص حقوقی پیش. قرار جبران خسارت در حقوق 1

مقرر نموده؛ دادگاه قبل از صدور   2007ها مصوب  کشی شرکت عمد و آدم   قانون قتل غیر  9  ۀماد  1در انگلستان، بند  
تواند قرار جبران  این قانون مستوجب جریمه است؛ می  1  ۀاز ماد  6حکم محکومیت شرکت یا سازمان که طبق بند  

مدیریت یا سازماندهی   ۀشیو  1  ۀاز ماد  1را نسبت به شرکت و سازمان در مواردی که طبق بند    remedial orders  خسارت 
ان، و این مرگ به علت تخلف از وظیفه مربوط به مراقبت بر فعالیت کارکن  ها شودها منجر به مرگ انسانفعالیت آن

 باشد، صادر کند.  این قانون 2 ۀمین کاال و خدمات و... به شرح مادأساز، توساخت 
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، از رهگذر اعمال اصل تفرید و عدالت کیفری توافقی محقق سازی نمود که این امرخاص، بومی
ولیت کیفری شخص حقوقی، اصل تفرید به اصل تشخیص و شخصی کردن  ئشود. با پذیرش مسمی 

دادرسی و محاکمه است. زمانی که    ۀها ارتقا یافته است. جایگاه اصل تشخیص در مرحلمجازات
اجتماعی شخص حقوقی بزهکار را دارد یکی از قاضی قصد کیفرگزینی برای اصالح و بازسازگاری  

دیده تواند در این موضوع مؤثر باشد توجه به آثار جرم شخص حقوقی نسبت به بزه پارادایم هایی که می
بزه  خسارات  جبران  با  است.  آن  جبران  حقوقی و  شخص  جامعه،  به  وارده  خسارات  ترمیم  و  دیده 

می شود  بزهکار  ارفاقی  نهادهای  مشمول  زمینتواند  موضوع،  این  و    ۀو  حقوقی  شخص  اصالح 
به شخص حقوقی هم موجب پیشگیری از کیفرزدایی را می تواند فراهم نماید. اعمال کیفر نسبت 

می جرم  بزه تکرار  از  اینکه  هم  و  پیشگیری شود  آینده،  در  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  شدن  دیده 
 ن احتمالی در آینده است.  نماید و به نوعی مانع آسیب به حقوق و منافع بزه دیدگامی 

حقوقی  اشخاص  کیفری  دادرسی  آیین  در  که  تدابیری  یا  قضایی  دستورهای  برخی  ماهیت 
جرم، تکرار آن و نیز از افزایش تعداد قربانیان بالقوه پیشگیری   ۀدامن  ۀبینی شده است، از توسعپیش 

جرم می  وضعیت  اصالح  قرار  صدور  آمریکا  در  بهنماید.  آال زا  رفع  جرایم  یندهمنظور  در  ها 
دامنه و خسارت جرم اشخاص حقوقی    ۀای از این اقدامات پیشگیرانه از توسعمحیطی نمونهزیست
فرانسه نیز الزاماتی را در تضمین   انون آیین دادرسی کیفری ق  706-45  ۀماد  .(USSG, SS, 1.2است )

بزه  مقرحقوق  حقوقی  اشخاص  کیفری  دادرسی  در  قضایی  ناظر  استقرار  و  است. دیده  نموده  ر 
ایجاد تدابیر و اقدامات احتیاطی شخصی یا واقعی برای تضمین حقوق   -2...  »  موجب این ماده:به

دیده در یک مدت و برای یک دوره و با یک مبلغ معین شده توسط هیئت تحقیقاتی بازپرسی؛...  بزه 
ا  -4 بازپرسی  تحقیقاتی  توسط هیئت  دادگستری که  نماینده  نظارت  شود نتخاب میاستقرار تحت 

تمدید، برای فعالیتی که در اجرا یا به مناسبت آن، جرم ارتکاب یافته  برای یک دوره شش ماه قابل
تدابیر نظارتی و کنترلی که در مرحل423:  1391«. )تدین،  است تعیین   ۀ( برخی  یا دادگاه  دادسرا 

تواند  باره دادگاه می راینتواند در پیشگیری از تکرار جرایم شخص حقوقی مؤثر باشد. دگردد، میمی 
با گماردن ناظر یا قیم برگزیده که قدرت بر هدایت رفتار اشخاص حقوقی متخلف را داشته باشد و  
در هیئت مدیره یا مجمع عمومی رأی و تصمیم صائب را تأیید نماید، فعالیت اشخاص حقوقی را  

ررات افتراقی اشخاص حقوقی بینی این اختیار قضایی در مقپیش  .(57:  1395نظم دهد )اردبیلی،  
دامنمی  نماین  ۀتواند  اقدامات  به  نسبت  را  آن  اجرایی  و  مدیریتی  ارکان  کنترل  و  و   دۀنظارت  قانونی 

قانونی شخص   ۀکه مدیر یا نمایند ها را تقویت نماید. در فرضیپذیری آنولیتئمدیریت، ارتقا و مس
شود یا اینکه اعضای هیئت مدیره نیز    حقوقی برخالف تصمیمات هیئت مدیره و رأسًا مرتکب جرم 
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باشد،   حقوقی  شخص  منافع  راستای  در  مذکور  جرم  اینکه  بدون  باشند،  جرم  ارتکاب  در  دخیل 
دیده حمایت شود. اصواًل عنوان بزه داران بهضرورت دارد که از منافع شخص حقوقی، اعضا و سهام 

و تکالیف شخص حقوقی با اعضای  گیری برای اعمال حقوق  اختیارات قانونی، حق امضا و تصمیم
نمایند این اشخاص،  شوند و سایر  شخص حقوقی محسوب می  ۀهیئت مدیره و مدیرعامل است. 

سهام  و  بهاعضا  هستند. داران  اختیاراتی  چنین  فاقد  حقوقی  شخص  اجرایی  و  اداری  ساختار  دلیل 
طرح شکایت از سوی  تواند از طریق شناسایی قانونی حق  افتراقی شدن دادرسی اشخاص حقوقی می

و سهام  اعضا  از  نمایندهر یک  اعضا،    ۀ داران علیه  متخلف، حقوق  مدیره  هیئت  اعضای  و  قانونی 
  1داران و نیز شخص حقوقی را تضمین نماید. سهام 

 ها و اصالح شخص حقوقی  تضمین حق دفاع در پرتو اصل تساوی سالح . 1-1-2
، اصل 3المللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بین  26 ۀ و ماد  2جهانی حقوق بشر  ۀ اعالمی   7  ۀ ماد 

قانون   اشخاص در مقابل   ۀ و تأکید دارند که کلی  اند تساوی اشخاص در برابر قانون را به رسمیت شناخته 
قانون آیین   2  ۀ یچ گونه تبعیض، استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. ماد مساوی هستند و بدون ه 

تساوی سالح   دادرسی کیفری  بیان اصل  مقام  مقرر می در  » ها  به کند:  نسبت  کیفری  دادرسی  قواعد 
صورت گیرند، به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می 

ها با اصل رعایت حقوق دفاعی دارای نقاط مشترکی است. در اصل برابری سالح   . « یکسان اعمال شود 
ها را در پی داشته باشد. قلمرو و تواند نقض برابری سالح واقع عدم رعایت یکی از حقوق دفاعی می 

تنها در تحقیقات مقدماتی بلکه ها شامل تمام مراحل دادرسی بوده و نه اجرایی اصل برابری سالح   ۀ دامن 
 ۀها به کلی دادرسی و اجرای احکام کیفری نیز جاری است. از سوی دیگر اصل تساوی سالح   ۀ ر مرحل د 

بزه طرف  دادسرا،  از  اعم  دعوا  قابل های  متهم  و  )ساقیان،  دیده  است  اصل .  (88-85  :1385تسری 
های لفه ؤ که تمهیدات قانونی برای تضمین م  کند ها، ایجاب می رعایت حقوق دفاعی و تساوی سالح 

دادرسی منصفانه در مورد اشخاص حقوقی همچون نمایندۀ قانونی در جایی که متهم به ارتکاب جرم 
مقرر داشته در قانون آیین دادرسی کیفری    2  ۀ بینی شود زیرا این دو شخص آن گونه که ماد است پیش 

جهت تبعیضی ولو به   مندی از حقوق و امتیازهای قانونی جایگاه یکسانی دارند و نباید هیچ گونه بهره 

 
کنند و در  داران را به دلیل تردید در سمت شاکی، قبول نمی قضایی، شکایت اعضا و سهام   ۀدر برخی موارد، روی  .1

 . دهندجرایم غیرقابل گذشت، در قالب اعالم جرم مورد تعقیب قرار می
2. Universal declaration of Human Rights(UDHR), adopted by the United Nations General 
Assembly on 10 December 1948. 
3. International Covenant on Civil and political rights.  Adopted by the General Assembly of the 
united nations on 19 December 1966 
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 2ۀ در راستای ماد قانون آیین دادرسی کیفری  696 ۀ رو، ماداین ها باشد. از نقص یا خأل قانونی میان آن 
 اجرا برای اشخاص حقوقی استفاده نموده است.اعمال و قابل قانون مذکور از عبارت مقررات قابل 

مالحظقانون با  سالح   ۀگذار  تساوی  ااصل  عقیده  این  بر  بهها،  حقوقی  شخص  که  دلیل ست 
صورت فیزیکی قادر به دفاع از خویش نیست، در  ماهیت انتزاعی و غیرعینی مانند شخص حقیقی به 

های قانونی برای دفاع در تمام مراحل فرایند کیفری برخوردار  امتیازات و ظرفیت  ۀکه باید از کلی  حالی
افتراقی اشخاص حقوقی، مقررا  آیین دادرسی کیفری در  باشد. قبل از تصویب مقررات  ت عمومی 

بود.   آن دارای خأل و نقص  بر  آثار مترتب  اتهام و  تفهیم  چگونگی رعایت حقوق دفاعی و کیفیت 
قانونی    ۀولیت کیفری، مانع از پذیرش اظهارات و دفاعیات نمایندئ استقالل در شخصیت حقوقی و مس

قانونی    ۀه، دفاعیات و اقرار نمایندتر اینک از باب اقرار علیه شخص حقوقی متهم به جرم است. مهم
صورت مغرضانه و به ضرر شخص حقوقی ارائه شود و حقوق تواند بهجای شخص حقوقی، میبه

قانون  دلیل  همین  به  نماید.  مخدوش  را  آن  ماددفاعی  کیفری   689ۀ  گذار  دادرسی  آیین  را    قانون 
نمایندۀ جدید شخص حقوقی  کردهتصویب   برای  اتهام  تبیین  را تصریح به  و ضرورت  منظور دفاع 

های قانونی، قادر  مندی از ظرفیتگیری از فرصت دفاع و بهره نموده است تا شخص حقوقی با بهره 
باشد. به  ها میاصل تساوی سالح   ۀباشد در برابر اتهام تبیین شده از خویش دفاع نماید. این مهم ثمر

ناشی از    قانون آیین دادرسی کیفری   689  و  688بینی مقررات افتراقی به شرح مواد  بیان دیگر، پیش
ها  گذار در تضمین حق دفاع مستقل برای شخص حقوقی از رهگذر اصل تساوی سالح تدبیر قانون 
که اتهام متوجه او  ...عالوه بر احضار شخص حقیقی»  دارد:می  در این زمینه مقرر  688  ۀاست. ماد

شود تا مطابق مقررات،  حقوقی اخطار میباشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص  می
قانونی باید به این نکته توجه   ۀ« در تحقیق از نمایند...  نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید

گیرد ولی اقرار بر ارتکاب  قانونی عاریه می   ۀداشت که اگرچه شخص حقوقی ارکان جرم را از نمایند
قانونی    ۀشخص حقوقی تسری یابد. اقرار نمایند  ای نیست که بهعاریه قانونی،   ۀجرم از سوی نمایند

شود و علیه شخص  اقرار العقالء علی انفسهم جایز، صرفًا علیه خودش دلیل محسوب میۀ  بنابر قاعد
قانونی   ۀسو با اقرار نمایندست اما اگر روند تحقیقات مقدماتی هماستناد نیعنوان اقرار قابل حقوقی به 

  ه قرار گرفت و ثابت شد که جرم به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی است، این امر از باب امار
قانون    695  ۀتواند منجر به احراز بزهکاری شخص حقوقی شود. به همین دلیل مادو علم قاضی، می

اظهارات نماینده قانونی  کند: »مقرر میهمان قانون    165و    164سو با مواد  مه  آیین دادرسی کیفری 
 «.شودشخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی

افتراقی شدن دادرسی اشخاص حقوقی با توجه به اصول راهبردی حاکم بر آیین دادرسی کیفری  
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های تأمین  بینی برخی از قراردارای رسالت اصالحی نسبت به شخص حقوقی بزهکار نیز است. پیش
زا، قرار جبران خسارت  ها اشاره شده از قبیل قرار اصالح وضعیت جرم خاص که در قسمت قبل به آن

عدالت کیفری توافقی و مقدمات اصالح و بازسازگاری اجتماعی شخص حقوقی را    ۀتواند زمینمی 
حقوقی در مقررات افتراقی    فراهم نماید. ضرورت توجه به اصالح و بازسازگاری اجتماعی شخص

در  دارد: »مقرر می   قانون آیین دادرسی کیفری   696  ۀبینی شده است. ماداشخاص حقوقی نیز پیش 
ای برای دادرسی جرایم اشخاص حقوقی مقرر نشده است، مطابق مقررات  مواردی که مقررات ویژه 

«. این ماده دارای شودام میاجرا است، اقدعمومی آیین دادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل
دو پیام مهم در مورد افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی است. اول اینکه مدیریت  

مذکور صراحتًا ۀ  شود زیرا ماددادرسی کیفری این اشخاص منحصرًا از طریق مقررات ویژه محقق نمی
است. این عبارت، به این معنی    بر امکان اعمال مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری تأکید نموده

به معنی پوشش دادن   آن،  از مفهوم مضیق  فراتر  افتراقی شدن دادرسی اشخاص حقوقی،  است که 
اصول   از  تبعیت  با  بلکه  است  حقوقی  شخص  تشکیالتی  و  ساختاری  تفاوت  از  ناشی  خألهای 

نماید. به بیان  میراهبردی حاکم بر آیین دادرسی کیفری، تضمین حقوق اصحاب دعوا را نیز دنبال  
دیگر، این آیین دادرسی خاص، تک بعدی نیست که صرفًا ناظر به شخص حقوقی بزهکار باشد بلکه  

مذکور   ۀپردازد. دومین پیام ماددیده و جامعه نیز میچندبعدی است و به تأمین اهداف مرتبط با بزه 
با این هدف که اعالم  اجرا« استفاده نمودگذار از عبارت »مقررات قابلاین است که قانون ه است 

قابل مقررات  این  شخص  نماید،  حق  در  ارفاقی  و  توافقی  کیفری  عدالت  نهادهای  شامل  اعمال، 
می  بزه حقوقی  منافع  تأمین  بر  عالوه  ارفاقی  نهادهای  آنشود.  خسارت  جبران  و  اصالح  دیده  ها، 

 نمایند. شخص حقوقی بزهکار را نیز دنبال می 
 امنیت جامعه صیانت از نظم و  .1-1-3

ها  فعالیت آن  ۀداران، وسیع بودن گسترتعدد اعضا و سهام   ۀواسطها بهاشخاص حقوقی و شرکت
این اعتماد،    ۀواسطالمللی، معمواًل از اعتماد عمومی برخوردار بوده و بهحتی در سطح ملی و بین

اشخاص و شهروندان غالب حقوق، منافع، اعتبار و اهداف خویش را از طریق ارتباط با این اشخاص  
اجرا می  و  این موضوع می پیگیری  زیاننمایند.  و  بهتواند خطرات  را هم  ارتکاب جرم    ۀواسطهایی 

اید و موجبات  جرم گسترده باشد به شهروندان و جامعه تحمیل نم  ۀخصوص در فرضی که دامنبه
گذار،  اخالل در نظم اقتصادی و اجتماعی شود. صیانت از نظم و امنیت اجتماعی موجب شد تا قانون 

های  بینی نماید با این هدف که تمام یا بخشی از اقدامات و فعالیتدستور قضایی و تدبیر تأمینی پیش 
جرم  و  موارد  خطرناک  در  حتی  و  درآید  تعلیق  حال  به  حقوقی،  شخص  فعالیت  زای  مکان  حاد، 
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اشتغال متضمن ارتکاب    ۀتوقف فعالیت یا جلوگیری از ادام  گردد. تصمیم بر  پ اشخاص حقوقی، پلم
ها نسبت به شخص حقیقی دلیل متفاوت بودن ساختار و ماهیت آناعمال مجرمانه شخص حقوقی به

نظم عمومی، امنیت  مدار است تا  گیری امنیتنیست. افتراقی شدن دادرسی در این مورد، دارای جهت
آیین دادرسی کیفری   114  ۀو سالمت جامعه را تأمین نماید. ماد د: کندر این زمینه مقرر می   قانون 

از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی،  » از فعالیت تمام یا بخشی  جلوگیری 
کارخانه ها،  کارگاه  شرکتفعالیت  و  تعاونیها  و  تجارتی  ما های  و  در  ها  مگر  است  ممنوع  آن  نند 

ای  مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه
بازپرس   این صورت  در  باشد که  یا نظم عمومی  امنیت جامعه و  به سالمت، مخل  باشد که مضر 

گیری و ادله یاد شده  مکلف است با اطالع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلو
اعتراض در دادگاه کیفری  را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابالغ، قابل

دراست که  دارد  قرارگونه  ماهیت  قضایی  تصمیم  این  جرم    «.  مرتکب  حقوقی  اشخاص  خصوص 
زا  از فعالیت جرم   رسد اگر توقف بخشیشود. به نظر میعنوان یک اقدام تأمینی قانونی اعمال میبه

مستلزم توقف و تعطیلی کل فعالیت شخص حقوقی باشد، با توجه به مصالح مندرج در ماده، این 
قانون آیین    247  ۀتحقیقات مقدماتی و محاکمه، مطابق با بند پ ماد  ۀامر بالمانع است. در مرحل 

الوه بر صدور قرار تأمین توانند متناسب با جرم ارتکابی، عبازپرس و قاضی دادگاه می  دادرسی کیفری 
فعالیت به  اشتغال  را که شامل دستور منع  قرار نظارت قضایی  ارتکابی کیفری،  با جرم  های مرتبط 

این قانون، درخصوص   247  ۀبا بند پ ماد   114  ۀاست برای مدت معین صادر کنند. در جمع ذیل ماد
اص حقوقی باید توجه داشت که قرار نظارت قضایی و ارتباط آن با افتراقی شدن دادرسی کیفری اشخ

اعمال مجرمانه ارتکاب  فعالیت شخص حقوقی متضمن  به سالمت، مخل  اگر  باشد که مضر  ای 
فعالیت شخص حقوقی با اطالع دادستان،    ۀ امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد، جلوگیری از ادام

  247  ۀاعمال بند پ مادکه معیار    عنوان یک تکلیف قانونی برای بازپرس مقرر شده است در حالیبه
این قانون، تناسب با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و    250  ۀقانون مذکور، مستند به ماد

متهم، وضعیت روحی   ۀاسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابق
صدور قرار نظارت برای  باشد. افزون بر این،  و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت متهم می

زمان قابلیت اعمال نسبت  صورت همبه   114  ۀو ماد  247  ۀبازپرس، اختیاری است. اگرچه بند پ ماد
  114  ۀرسد مصلحت مندرج در بخش اخیر مادبه شخص حقیقی و حقوقی را دارد اما به نظر می

منیت و سالمت جامعه  مدار و به دنبال تأمین نظم عمومی، اگیری امنیتقانون مذکور، دارای جهت
قانون آیین دادرسی    2و    1سو با مواد  گذار است که همهای قانونمذکور یکی از نوآوری  ۀ است. ماد
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عنوان یکی از طرفین دعوی مقرر شده است. در  با هدف رعایت و تضمین حقوق جامعه به  کیفری 
عنوان شخص  ها و مانند آن بهتعاونیهای تجارتی،  ها، شرکتها، کارخانه، غالبًا کارگاهمذکور  ۀماد

قانون مذکور،    114  ۀگذار قرار گرفتند. بعد از وقوع جرایم مورد نظر در مادحقوقی، مخاطب قانون
  696تا    688فرایند تعقیب و اعمال عدالت کیفری افتراقی نسبت به اشخاص حقوقی با رعایت مواد  

مداری را در آیین دادرسی توان مالحظات امنیتمی  گیرد. بنابراینانجام می  قانون آیین دادرسی کیفری 
های اجرایی و ساختار شخص حقوقی  کیفری افتراقی اشخاص حقوقی مشاهده نمود. اگر سیاست

بینی قرار زا باشد و این موضوع تهدیدی علیه نظم عمومی، سالمت و امنیت جامعه باشد، پیشجرم 
مداری یفری خاص و مستقل که دارای رویکرد امنیتعنوان یک قرار تأمین کزا بهاصالح وضعیت جرم 

ماد ذیل  موضوع  فعالیت  از  دستور جلوگیری  صدور  هرچند  دارد  ضرورت  تواند  می  ، 114  ۀ است، 
 دهد.متضمن این هدف باشد ولی تمام جرایم اشخاص حقوقی را پوشش نمی

 تفاوت در ساختار و استقالل در شخصیت. 1-2
ضرورت   که  مواردی  از  بیشیکی  را  افتراقی  کیفری  دادرسی  آیین  نموده  ازایجاد  برجسته  پیش 

قانونی و اشخاص    ۀآن نسبت به نمایند   ۀ است، تفاوت ساختاری شخص حقوقی و استقالل در ادار
صورت فیزیکی  حقیقی است. شخص حقوقی، یک موجود اعتباری و غیرعینی است و مستقاًل به

ع قضایی حاضر و از خود دفاع کند. مقررات عمومی آیین دارای جسم و روح نیست تا بتواند در مرج 
های  دادرسی کیفری در برخی از موارد مانند مقررات احضار، تفهیم اتهام و کیفیت دفاع از آن، قرار 

مذکور،   ضرورت  به  توجه  بودیم.  مواجه  قانونی  خأل  با  زمینه  این  در  و  بود  ناکافی  کیفری  تأمین 
 بینی نماید.  قررات خاصی را در قالب آیین دادرسی کیفری افتراقی پیشآن داشت تا م  گذار را برقانون

 اشخاص حقوقی  ۀیافتکیفری با جرایم سازمان ۀمقابل. 1-3
سازمان جرایم  سازمانارتکاب  توسط  فراملی  و  و یافته  حقوقی  اشخاص  و  مجرمانه  های 

های مبارزه با بزهکاری به  گذاران در سیاستقانونها و  المللی موجب شد تا دولتهای بینشرکت
ها توجه بیشتری نمایند. تصویب برخی از المللی جرایم آنمرتکبین این جرایم و ابعاد و نتایج بین

ها داشت که ضرورت دارد مقررات داخلی خود را متناسب با  المللی این پیام را برای دولتاسناد بین
ارتقا مکانی  و  زمانی  همکاری  مقتضیات  و  بینداده  زمینهای  در  جدید   ه مبارز  ۀالمللی  اشکال  با 

کنوانسیون    11و  10ازجمله مواد  1بزهکاری ازجمله تعقیب کیفری اشخاص حقوقی را توسعه دهند. 

 
دهد که این محاکم، صالحیت رسیدگی به جرایم  المللی، نشان میهای اختصاصی بین دادگاه   ۀاساسنام   ۀ. مالحظ1

می  رسیدگی  اشخاص حقیقی  به جرایم  تنها  و  نداشته  را  پدیداری  نمایند. سازمان اشخاص حقوقی  و  یافتگی جرایم 
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قاچاق انواع    1میالدی.   2000فراملی در سال    ۀیافتسازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان
کشی جنسی، پولشویی، ای، بهره بها و مواد هستهمواد مخدر، فلزات گران  اسلحه، سوخت، انسان، 

رشوه، مزدور شدن برای به قتل رساندن اشخاص در سایر کشورها، قمار و شرط بندی، جعل اسکناس  
نمونه مبتذل  نشریات  تجارت  تجاری،  اسناد  گروهو  توسط  که  است  فراملی  جرایم  از  و  ای  ها 

:  1393  شود )میرمحمدصادقی، بهکار در نقاط مختلف جهان انجام مییافته تهای سازمانشرکت
و  سازمان  .(191-228 اقتصادی  سیاسی،  امور  در  ثبات  عدم  و  تزلزل  موجب  جرم،  شدن  یافته 

شود )بسیونی،  اجتماعی کشورها شده و تهدیدی اساسی علیه امنیت ملی و نظم جهانی محسوب می 
ها و اشخاص حقوقی  ها، گروهسالیان اخیر توسط شرکت  ارتکاب این جرایم در  .(124-125:  1380

المللی رو به  فساد اداری و جرایم اقتصادی در سطح داخلی و بین  ۀخصوص در زمینالمللی بهبین
است. بوده  حوز  2فزونی  جرم کسب  ۀ در  و  کیفری  حقوق  با وکار،  پیش  از  بیش  امروزه  شناسی، 

المللی بزرگ که گاه  های ملی و بینمؤسسات، شرکتها و  ساختارها و اشخاص حقوقی یعنی بنگاه
ها مرتکب نقض حقوق  کنند و حتی مانند آن ها رقابت میاز نظر قدرت اقتصادی و سیاسی با دولت

 . (11: 1397روست )نجفی ابرندآبادی، هبشوند، روبشر می
پنهان نموددلیل حفظ منافع مالی فراوان خویش از یک سفید بهمجرمان یقه ن رد و نشان سو و 

چالش با  را  جرم  تعقیب  و  کشف  فرایند  جرم،  آثار  و  ادله  بردن  بین  از  و  مواجه  خود  اساسی  های 
مجرمیت در رسیدگی به جرایم اقتصادی  ۀ  نمایند که حتی در برخی موارد منجر به حاکمیت امارمی 

و اشخاص  ها و مؤسسات  و صنفی شده است. به همین دلیل برخی بر این باورند که وجود شرکت
 
بین شرکت  مقررات  بازنگری در  به جرایمهای چندملیتی،  برای رسیدگی  مقررات    المللی  تدوین  و  اشخاص حقوقی 

بین  افتراقی  آیین دادرسی کیفری  به عنوان یک ضرورت مطرح میخاص  آیین دادرسی می المللی را  این  تواند  نماید. 
المللی، انتقال و استرداد مجرمان و محکومان و توقیف اموال ناشی از  های قضایی بینمتضمن همکاری و معاضدت 

 قوقی و... باشد. جرم، انتقال دادرسی اشخاص ح

به منظور تعیین مسوولیت اشخاص حقوقی در ارتباط با مشارکت »  کنوانسیون مذکور مقرر می دارد:  10ۀ  ماد  1. بند  2
این   23و    8،  6،  5در ارتکاب جرائم شدید مربوط به گروه مجرمانه سازمان یافته و در ارتباط با جرائم موضوع مواد  

«. واضح است که  طبق با اصول حقوقی خود، تدابیر الزم را اتخاذ خواهند کرد کنوانسیون، تمامی کشورهای عضو، من
مس  این تعیین  از رهگذر  پیشئهدف  با  مذکور،  مواد  موضوع  در جرایم  اشخاص حقوقی  کیفری  مقررات ولیت  بینی 

 . (www.unodc.org)شود میالمللی محقق ماهوی و آیین دادرسی کیفری افتراقی ملی و بین
هزار شرکت در یک روز کشف شدند که کارشناسان پلیس روسیه معتقدند   500حدود    1999تا    1998ی  هادر سال   .2

  60اند و منجر به بزهکارانه شدن اقتصاد و تبدیل % این موسسات تجاری تحت کنترل سازمان های جنایی  80حدود 
  . (497: 1384، )حاجیانی  میالدی به اقتصاد سایه می شوند 2000% اقتصاد روسیه در سال  70تا 
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به  یقه  ۀمثابحقوقی  و  اقتصادی  مجرمان  توسط  جرم  ارتکاب  برای  معتقدند ابزاری  و  است  سفید 
سان است که  نمایند. بدینهای حقوقی به نوعی پنهان میاشخاص حقیقی خود را در پس ساختار

یکم موضوعیت خیلی بیشتری  وبیست  ۀشناسی اشخاص حقوقی در آغاز سدحقوق کیفری و جرم 
ابرند  پیدا  )نجفی  است  تطمیع سازمان   .(21:  1398بادی،  آکرده  و  رشوه  رهگذر  از  مجرمانه  های 

ها به ارتکاب  حکومتی و سوق دادن آن   ۀرتبکارمندان و مدیران ادارات و ایجاد رابطه با مدیران عالی
یقه دستگاهجرایم  در  می سفیدان،  نفوذ  اجرایی  و  قضایی  شدید  های  فساد  موجب  و  اداری  کنند 

های ارتکاب  یافتگی یکی از اوصاف و شیوه سازمان  .(Rose –ackerman, 1999: 23-24گردند )می 
سازمان جرایم  ظهور  ندارد.  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  به  اختصاص  و  است  و  جرم  فراملی  یافته، 

ی  عنوان یک تهدید اساسها برای نظام اقتصادی، نظم عمومی و امنیت جامعه بهخطرات ناشی از آن
تا قانون  با این  ۀگذار برای مقابلموجب شد  ها و خأل قانون را برطرف  گونه از جرایم، نارساییمؤثر 

به پذیرش مسگونهنماید  برای  ئای که عدم  تدارک نظام شکلی  ولیت کیفری شخص حقوقی و عدم 
نقیصه  این  و  ایجاد  اخالل  اهداف عدالت کیفری،  تأمین  در  اشخاص حقوقی،  به جرایم    رسیدگی 

می ملی  بحران  ایجاد  بر  زمینعالوه  شخص    ۀ استفادءسو  ۀتوانست  کیفرگریزی  و  حقیقی  اشخاص 
حقوقی را موجب شود. ضرورت افتراقی شدن در این خصوص با هدف تضمین حقوق جامعه توجیه 
و از طریق تکمیل مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری، لحاظ تدابیر مبتنی بر مدیریت ریسک جرم 

پیش  قراربینی  و  از  اصالح  برخی  قرار  همچون  حقوقی  اشخاص  برای  افتراقی  کیفری  تأمین  های 
آوری اطالعات و مستندات مربوط به جرایم و تخلفات  شود. برای جمعوضعیت جرم زا محقق می

به حوزها و اشخاص حقوقی در جرایم سازمانشرکت و   ۀ یافته و حتی جرایم مربوط  کار و سوانح 
محلی و شهروندان،  ۀ  زیست، بخش تولید و اقتصاد، با همکاری جامعیطتصادفات غیرعمدی، مح

جرم، ضرورت    ۀآوری ادلها و جمعقضائیه برای برخورد سریع با جرایم آنۀ  ای در قوایجاد سامانه
توجه اتهام به اشخاص   ۀیابد و ادلها افزایش میموقع متولیان عدالت کیفری، نظارت دارد. با ورود به
خسارات ناشی    ۀصورت تبعی باعث پیشگیری و کاهش دامنگردد که این موضوع بهمی   حقوقی مستند

شود. ایجاد این سامانه نه از باب تفاوت ساختاری شخص حقوقی نسبت به  از جرم در جامعه نیز می 
شخص حقیقی بلکه از باب مدیریت ریسک جرم است که به افتراقی شدن دادرسی اشخاص حقوقی  

 دهد. مدار می گیری امنیتهتبا رویکرد موسع، ج 
 ای(عدالت کیفری )عدالت کیفری حداقلی و کمینه  ۀمداخل ۀتضییق دامن. 1-4

این قانون و نیز پذیرش    7تا    2توجه به اصول بنیادین و راهبردی آیین دادرسی کیفری به شرح مواد  
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  143  ۀ عنوان یک استثنا در مادو نه به  1صورت مشروط ولیت کیفری شخص حقوقی بهئمند مسقاعده
، داللت بر این دارد که فرایند کیفری اشخاص حقوقی بر اصل برائت استوار قانون مجازات اسالمی

استناد به شخص حقوقی نباشد، تنها شخص حقیقی  است. اگر رفتار ارتکابی جرم باشد ولی قابل
احضار شخص حقوقی را منوط  سی کیفری قانون آیین دادر 688  ۀولیت کیفری است. ماد ئدارای مس

کافی در انتساب اتهام به شخص حقوقی ارائه شود نه اینکه با وقوع جرم توسط ۀ به این دانسته که، ادل
گذار قانونی، مجرمیت این اشخاص پیش فرض شروع تعقیب و تحقیق باشد. رویکرد قانون ۀنمایند

ناشی از  صورت مشروط است و این امر به عنوان یک قاعده ولیدر تعقیب کیفری شخص حقوقی به
عنوان یکی از اصول  گناهی یا اصل برائت بهولیت کیفری است. فرض بیئغلبه نگاه فردگرایانه در مس
تصریح شده است. این اصل بر کل فرایند    قانون آیین دادرسی کیفری   4ۀ  راهبردی و بنیادین در ماد

براب در  از حقوق متهم  تا  بوده  قانون صیانت شود. در دادرسی  کیفری حاکم  اقدام خالف  ر هرگونه 
 ۀ گذار در مادبه همین دلیل قانون   کیفری اشخاص حقوقی باید به اصل برائت و نتایج آن توجه نمود.

بینی مقررات ولیت شخص حقیقی قرار داده است. پیش ئاصل را بر مس  قانون مجازات اسالمی  143
ها موجب شد تا شخص حقوقی از آثار  تعقیب کیفری آنافتراقی برای شخص حقوقی و عملی نمودن  

کیفری و    ۀو نتایج اصل برائت از قبیل ضرورت تفسیر مضیق قوانین ماهوی و محدود نمودن مداخل
تبیین اتهام در کنار نمایند آگاهی و برخورداری از کلی  ۀتعقیب اشخاص؛ حق    ۀقانونی برای دفاع، 

مند شود. عالوه بر دو شرط به نام یا در راستای  ی و... بهره دلیل توسط شاک   ۀحقوق دفاعی، لزوم ارائ
منافع بودن جرم انتسابی به شخص حقوقی، معیارهایی هرچند ماهوی در قانون مجازات اسالمی 

ها بر آیین دادرسی کیفری افتراقی اشخاص حقوقی مؤثر است. محل اجرای این  بیان شده که تبیین آن 
  ۀ فری اشخاص حقوقی بوده و ضرورت دارد که مفهوم، مصداق و دامنلفه و معیارها در فرایند کیؤم

از این معیارها  آن  ها تحلیل، تبیین و مورد توجه کنشگران عدالت کیفری قرار گیرد. تفسیر صحیح 
قضایی خواهد شد و برداشت اشتباه   ۀموجب تضمین حقوق اصحاب دعوا و عدم تشتت آرا در روی

 صل برائت را به دنبال داشته باشد. تواند نقض ااز این معیارها می
 انتساب نوع جرم قابل. 1-4-1

عنوان یک مبنا و معیار، در تعقیب یا عدم امکان تعقیب شخص حقوقی مؤثر  نوع جرم ارتکابی به  

 
ولیت کیفری شخص حقوقی به صورت پراکنده و استثنایی در برخی قوانین خاص مورد شناسایی قرار گرفته بود  ئمس .1

و مقررات افتراقی آیین دادرسی کیفری نیز در این زمینه وجود نداشت اما با تصویب قانون مجازات اسالمی مصوب 
 سعه یافت. تعقیب کیفری شخص حقوقی به صورت یک قاعده تو ۀ، شمول و دامن1392
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بینی شده و  پیش قانون مجازات اسالمی 20 ۀ ای که در ذیل مادگانههای هفتاست. از نوع مجازات
رسد که شخص حقوقی را فقط برای ارتکاب جرم  چنین به نظر می  ن قانونهما  19  ۀبا توجه به ماد

لذا ارتکاب هرگونه جرمی   .(65:  1395ول کیفری قلمداد کرد )اردبیلی،  ئتوان مسموجب تعزیر می 
تواند مبنایی برای طرح شکایت یا تعقیب کیفری شخص حقوقی باشد. اصواًل جرایم مستوجب  نمی

قصاص و  آن  حد  ارتکاب  قابلیت  حقوقی  اشخاص  حقوقی که  شخص  به  نسبت  ندارند،  را  ها 
است و با    14  ۀماد  ۀتعقیب نیست. جرایم مستوجب مجازات دیه هم تابع شرایط مندرج در تبصرقابل

  1ها وجود دارد. علیت، امکان تعقیب کیفری آن ۀبرقرار بودن رابط

 
شخص حقوقی و    ولیتئتواند تعیین میزان مسشخص حقوقی، می  ۀقضایی برای محاکم  ۀهای روی. یکی از چالش 1

باشد. شفاف در جرایم غیرعمدی    قانون مجازات اسالمی  14  ۀماد  ۀقانونی در جرایم مستوجب دیه موضوع تبصر  ۀنمایند
ولیت  ئمسو درصد  فزوده است. مالک غالب قضات برای تعیین میزان  قضایی در این مورد ا  ۀنبودن قانون نیز بر ابهام روی

های کیفری شخص حقوقی در جرایم مستوجب دیه، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری است اما برخی از مقام
مین کیفری أتحقیق پس از وصول نظر کارشناس و توجه درصد خاصی از تقصیر به شخص حقوقی از صدور قرار ت

مذکور، با توجه   ۀدر جرایم موضوع تبصر  نمایند.قانونی و شخص حقوقی امتناع می  ۀزمان نسبت به نمایندهممستقل و  
واحدی در فرآیند کیفری   ۀتوان چند ضابطه در این خصوص ارائه نمود تا رویولیت کیفری، میئبه اصول و مبانی مس

ولیت کیفری شخص ئاصل بر مس  ن مجازات اسالمیقانو  143و    141ایجاد و اعمال شود. اول اینکه مستند به مواد  
مبنای مس اینکه  نمایندئحقیقی است. دوم  پای  ۀولیت  بر  دیه  ولیت کیفری  ئمس  ۀقانونی و شخص حقوقی در پرداخت 

، شخص هر کدام مشخص نباشد  ولیتئمیزان و درصد مس  اگرولیت است. سوم اینکه  ئمستقل و اصل شخصی بودن مس
ین کیفری  أم ول پرداخت دیه هستند و الزم است که برای هر کدام قرار تئقانونی به صورت مساوی مس ۀحقوقی و نمایند

ولیت کیفری شخص حقوقی و  ئای که بعد از پذیرش مسمستقل صادر شود. در پرونده   ۀمتناسب از جمله قرار وثیق
ولیت مدنی و قواعد ضمان، به  ئی مستشکیل شده است، با تکیه بر مبانی  قانون مجازات اسالم   14  ۀماد  ۀتصویب تبصر

شرکت آب و   940027  ۀ بایگانی شمار  ۀکالس   ۀدرستی حکم به تساوی در پرداخت دیه صادر شده است. در پروند
کند ولی بعد  فردوسیه می   ۀرسانی به منطقفاضالب شهرستان شهریار در خیابان اصلی مبادرت به حفر چاله برای آب 

 ، کند. در نتیجه راکب موتورسیکلت در شبدار دهنده و پوشانیدن چاله آن را رها میاز حفر، بدون گذاشتن عالیم هش
آبفا( و سوء مدیریت وی   ۀ )رئیس ادار قانونی ۀبیند. دادگاه با توجه به قصور نمایندداخل گودال سقوط کرده و آسیب می 

یف و اختیارات قانونی آن محقق شده و وظا و نیز از آنجایی که اقدام مذکور به نام و در راستای منافع شخص حقوقی  
)به نقل از نیکومنظری،   نمایدول دانسته و مشترکًا به پرداخت دیه محکوم میئقانونی و شرکت مذکور را مس  ۀاست، نمایند
ولیت دارند  ئعلیت، مس  ۀقانونی و شخص حقوقی با احراز رابطۀ  با توجه به اینکه نمایند  .(248:  1398و محسنی،  

ولیت کیفری شخص ئها تعیین شود. این رویه که بعد از پذیرش مسه و مجازات تعزیری مستقل برای آن الجرم باید دی 
 ۀ شود یا در مرحلمین کیفری صادر نمی أقانونی قرار ت  ۀتحقیقات مقدماتی برای نمایند  ۀدر مرحل  1392حقوقی در سال  

قانونی سهمی در پرداخت دیه داشته   ۀدبدون اینکه نماین  ؛محاکمه فقط شخص حقوقی به پرداخت دیه محکوم شود 
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شود. زیرا اگر شخص ولیت کیفری است. در غیر این صورت تالی فاسد ایجاد میئباشد، مخالف قانون و مبانی مس

قانونی   ۀکیفری و کیفرگریزی نمایندقانونی را معاف از پرداخت دیه بدانیم موجب بی   ۀحقوقی محکوم شود و نمایند
 ۀ ارکان جرم توسط نمایندگذار نیست و با ظاهر مواد قانونی مطابقت ندارد.  مسلمًا این تفسیر، مورد نظر قانونشود که  می

قانونی    ۀبنابراین معافیت نمایند  ؛شودای به شخص حقوقی منتسب میرسد و به صورت عاریهقانونی به منصه ظهور می
قبل از تصویب قانون مجازات اسالمی مصوب    یه قانونی ندارد.سببیت، منطق و توج  ۀ از پرداخت دیه با فرض احراز رابط

ولیت کیفری شخص حقوقی ئلذا با پذیرش مسبوده  استوار  محکوم نمودن شخص حقیقی  بر  رویکرد محاکم،    1392
ول پرداخت دیه  ئبا شخص حقوقی مس  زمانمیزان مشخص و به صورت همقانونی را به    ۀاینکه نمایند  1392در سال  

ولیت کیفری اشخاص ئها با توجه به عدم پذیرش مسنیست. قبل از قانون جدید، دادگاه   مبانیف اصل و  بدانیم، خال
  ۀو در مرحل نمودندقانونی شخص حقوقی را به پرداخت دیه محکوم می ۀحقوقی، نسبت به درصد تقصیر، فقط نمایند

از محل بودجه و اموال شخص حقوقی  اجرای حکم قطعی کیفری نیز بعضًا به صورت غیرقانونی دیه و خسارات را  
ولیت  ئ. با پذیرش مسکردند بدون اینکه در مانحن فیه شخص حقوقی به پرداخت دیه محکوم شده باشدپرداخت می

قانونی و شخص حقوقی در پرداخت   ۀولیت میان نمایند ئمساصل بر این است که    1392کیفری شخص حقوقی در سال  
.  شوندول میئها متفاوت باشد که به همان میزان مسگر اینکه درصد تقصیر آنم   شوددیه به صورت مساوی تقسیم می

کارشناسان رسمی    ۀنفردادگاه عمومی جزایی شهرستان میامی، هیات پنج   101  ۀشعب  901344  ۀ بایگانی شمار  ۀدر پروند
نفر   2با یک تریلر بنز که منجر به    206میان دو خودروی پژو    13/9/1390دادگستری در مورد تصادفی که در تاریخ  

احتیاطی و عدم تریلر را به دلیل بی   ۀبودند، رانند  206مصدومیت خانم که همگی سرنشین سواری    فوتی مرد و یک نفر
راه و ترابری را به دلیل عدم نصب حفاظ ایمنی مناسب بین دو الین، هریک    ۀ ادار توجه به جلو ناشی از خواب آلودگی و  

قانونی و رییس اداره   ۀصدور حکم، دادگاه در مورد نمایند  ۀرا به میزان پنجاه درصد مقصر اعالم نموده است. در مرحل
استدالل نموده؛ با   26/12/1392  مورخ  ۀراه و ترابری با عنایت به وقوع جرم در زمان حاکمیت قانون سابق، در دادنام 

ولیت کیفری شخص حقیقی است و ئاصل بر مس  قانون مجازات اسالمی  143،  142،  141توجه به اینکه وفق مواد  
راه و   ۀ قانونی ادار  ۀشود، نمایندولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نمیئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئمس

و نکات ایمنی منتهی به تسبیب در دو فقره قتل غیرعمدی و ایراد صدمه بدنی    ترابری را به اتهام عدم رعایت نظامات
عمومی جرم به مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت   ۀغیرعمدی به میزان پنجاه درصد تقصیر از جهت جنب

د نصف دیه بابت  خصوصی جرم، به میزان پنجاه درصد از دو فقره دیه در قتل غیرعمد و پنجاه درص   ۀو از جهت جنب
ولیت مدنی، اصل بر تساوی است. هرکس با شخص ئصدمات بدنی شاکیه محکوم نمود. طبق قواعد ضمان و اصول مس

رفتار هم به  مستند  و جرم  کند  مشارکت  اجرایی جرمی  در عملیات  دیگر  اشخاص  در جرم آن   ۀیا  باشد، شریک  ها 
صیت حقوقی بودن یکی از شرکا به دلیل انتساب هم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. شخ

شود و قانونی موجب دگرگونی در قواعد حاکم بر شرکت در جرم نمی  ۀمجرمانه به شخص حقوقی و نمایند ۀزمان پدید
تصریح   قانون مجازات اسالمی  143  ۀولیت کیفری مستقل است. در این راستا بخش اخیر مادئقانونی، دارای مس  ۀنمایند
ولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. با جمع مواد  ئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئاست که مسنموده  

قانونی مقصر در پرداخت    ۀولیت کیفری شخص حقوقی و نمایندئتوان این نظر را مطرح نمود که میزان مسمذکور، می
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 نوع شخص حقوقی. 1-4-2

کنند، از نظر  اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می
شخاص  قانون مدیریت خدمات کشوری، مصادیق این نوع ا  4و  3،  2تعقیب نیستند. مواد  کیفری قابل

قضایی    ۀعنوان معیار تشخیص تابعان جدید حقوق کیفری برای متولیان عدالت کیفری در رویرا به
ها  توجه به نوع شخص حقوقی در مرزبندی   .(264-277:  1398مشخص نموده است )عبداللهی،  

و امکان یا عدم امکان تعقیب کیفری شخص حقوقی مؤثر است. مقام تعقیب و تحقیق قبل از هر  
را  گونه   آن  به  جرم  توجه  عدم  یا  توجه  در  قانونی  امکان  حقوقی،  شخص  نوع  تشخیص  با  اقدامی 

می انجام  مشخص  حاکمیتی  عمل  که  غیردولتی  عمومی  یا  دولتی  حقوقی  شخص  از  اگر  نماید. 
 شود.دهد طرح شکایت شود، دعوی در این خصوص منتهی به قرار منع تعقیب میمی 

 شیوه و هدف فعالیت . 1-4-3

است.    معیار حاکمیتی  عمل  به  اشتغال  کیفری،  تعقیب  از  حقوقی  شخص  معافیت  در  دیگر 
باشند. نسبت به  ها میمقامات تعقیب، تحقیق و قضات دادگاه ۀتشخیص مصادیق این معیار بر عهد

دلیل عدم امکان  دهند، بهاشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی که عمل حاکمیتی انجام می 
جرم، در هر مرحله از تحقیقات مقدماتی یا محاکمه، قرار منع تعقیب و یا حکم  قانونی در انتساب  

عمل، به دو نوع عمل تصدی و    ۀشود. اعمال دولت در حقوق اداری، با معیار شیوبرائت صادر می
  ۀوسیل »عمل حاکمیت، عملی است که به  .(200:  1394عمل حاکمیت تقسیم شده است )واعظی،  

آمرانه    ۀشوند و یک ارادجانبه میگذاری یکدستور، منع و قاعده  ۀتوسل به شیوهای دولت، مآن، ارگان
نمیرا آشکار می بهره  فرماندهی خود  از قدرت  اما دولت همواره  برد و گاهی همانند یک  سازد... 

 
تقصیر، از باب شرکت در جرم به صورت    و احراز  قانون مجازات اسالمی  14  ۀماد  ۀدیه با رعایت شرایط مندرج در تبصر

عدم پذیرش این نظر، موجب تجری و   ها را متفاوت اعالم کند.مگر اینکه کارشناس، درصد تقصیر آن  مساوی است
قضایی متهافت است و برخی شعب دادگاه حکم به    ۀمذکور، روی  ۀشود. در مورد تبصرقانونی می   ۀکیفرگریزی نمایند
نفسه مربوط به حقوق کیفری ماهوی است ولی پیامدهای آن، بر فرآیند  مذکور اگرچه فی  ۀصرکنند. تبتساوی صادر می

قانونی    ۀمین کیفری برای نمایندأدادرسی کیفری اشخاص حقوقی به ویژه در مراحل تحقیقات مقدماتی، صدور قرار ت
انکار است. در  غیرقابل ثر و  ؤولیت در پرداخت دیه و تضمین حقوق مدعی خصوصی م ئو شخص حقوقی، توزیع مس

این مقررمذکور پیشنهاد می   ۀجرایم موضوع تبصر از  ابهام  با اصالح و رفع  ولیت مساوی شخص ئقانونی، مس  ۀ شود 
تصریح  سببیت و انتساب، به عنوان یک اصل ابتدایی    ۀ بعد از احراز رابطقانونی در پرداخت میزان دیه    ۀحقوقی و نمایند

ولیت پرداخت دیه میان شخص  ئها متفاوت باشد که در این فرض، به میزان تقصیر، مسمگر اینکه درصد تقصیرآن   شود
 قانونی توزیع و تسهیم شود.  ۀحقوقی و نمایند
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  ریام  کند، اداره شوندگان برخورد میبا    برابرنحو  بهو  پردازد  خود می  اموال   ۀ شخص خصوصی به ادار
شود امور تصدی به اعمالی گفته می  .(Gaudemet, 2001: 3افتد« )میاتفاق    قراردادهادر    غالباً   که

کنند، همچون اعمال بازرگانی ولی امور حاکمیتی فقط در انحصار که سه قوه، مانند مردم عمل می
ا و داشتن نیروهای  سیاسی با دیگر کشوره  ۀ قدرت عمومی است؛ مانند اعمال قضایی، برقراری رابط

)ابوالحمد،   قابل51:  1388مسلح  حاکمیتی،  اعمال  برخالف  تصدی  اعمال  بخش (  به  واگذاری 
توجه به تعاریف و مصادیق عمل حاکمیتی و   .(133:  1392خصوصی است )شریفی و همکاران،  

ه تواند معیاری برای تمییز این دو عمل در تعقیب کیفری شخص حقوقی باشد. تعریف بتصدی می 
  8  ۀچهارم توسعه بیان شده است. ماد  ۀقانون برنام  135  ۀمفهوم و مصداق از عمل حاکمیتی در ماد

برخی مصادیق    ۀمذکور، با توسع  ۀنیز با اندک اضافاتی نسبت به ماد  1قانون مدیریت خدمات کشوری
طور تمثیلی بیان کرده است که معیار تمییز عمل حاکمیتی از به شرح بند م، اعمال حاکمیتی را به

باشد. اگر اشخاص حقوقی حقوق عمومی یکی از مصادیق  ها می عمل تصدی در دادسرا و دادگاه
ل حاکمیتی  قانون مدیریت خدمات کشوری را انجام دهند، چنین اعمالی در هر صورت، عم  8  ۀماد

ها جرمی صورت بگیرد، شخص حقوقی، ناقض قانون مجازات  خواهند بود و اگر در حین انجام آن
)عبداللهی،   بود  تمییز عمل با بررسی مقررات، می   .(256:  1398نخواهد  برای  را  توان معیارهایی 

عقیب کیفری های قضایی در ت حاکمیتی از عمل تصدی ارائه نمود تا از اشتباه و تشتت آرا و تصمیم 
شخص حقوقی تا حد امکان اجتناب شود. ازجمله: الف( تشخیص نوع مقررات مالی و محاسباتی و 

 
»امور حاکمیتی دولت که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه .  1

 (شود. از قبیل: الفت موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدما
ب( برقراری عدالت و   ؛های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسیریزی و نظارت در بخشگزاری، برنامه سیاست 

د(    ؛ج( ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم  ؛تولید درآمد تامین اجتماعی و باز
گذاری، امور ثبتی،  ( قانون ـه  ؛های الزم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاریها و مزیت فراهم نمودن زمینه

ز( ترویج    ؛و( حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی  ؛استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی
ح( اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط    ؛هویت ایرانی، اسالمیاخالق، فرهنگ و مبانی اسالمی و صیانت از  

ی( تحقیقات بنیادی، آمار   ؛ط( حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی  ؛کار و روابط خارجی
های ها و آفت ک( ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری  ؛و اطالعات ملی و مدیریت کشور

  11و    10،  9ل( بخشی از امور مندرج در مواد    ؛های عمومیواگیردار، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران 
قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و   30و   29این قانون نظیر موارد مذکور در اصول 

های کلی  م( سایر مواردی که با رعایت سیاست   ؛باشدپذیر نمی ران امکان موسسات عمومی غیردولتی با تایید هیات وزی
 گیرد«. مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می
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شود که عمل حاکمیتی انجام ها در توقیف اموال که شامل نهادهایی می برخورداری از برخی معافیت 
ستند ج( م   ؛ب( قابلیت واگذاری عمل و فعالیت به بخش خصوصی و کوچک سازی دولت  ؛ دهند می 

ۀ های ثابت صرفًا برای مشاغل حاکمیتی که جنب قانون مدیریت خدمات کشوری: »پست   6  ۀ به ذیل ماد
د( ارتباط عمل شخص حقوقی با اقتدار   ؛ ( 210- 215:  1394استمرار دارد ایجاد خواهد شد« )واعظی،  

انتفاع   ۀدامن   الشمول بودن و( عام   ؛( داشتن نفع عمومی برای جامعه ـه   ؛ و نظم عمومی و حاکمیت کشور 
مندی نسبت به دیگران یا به بیانی دیگر، خاص و انحصاری نبودن ه فعالیت و عدم محدودیت در بهر 

از بودج   ؛ منفعت  به   ۀ ز( استفاده  عنوان اوصاف اعمال حاکمیتی، عمومی کشور و وابستگی به دولت 
اصی مثل سازمان مدیریت عنوان معیار، مورد توجه مقام قضایی قرار گیرد. هرچند مرجع خ تواند به می 

تواند به استعالمات قضایی در این خصوص پاسخ بدهد ولی، ریزی کشور یا نهاد دیگری می و برنامه 
معیار تفکیک اعمال تصدی از اعمال حاکمیتی برای   ۀ گذار و ارائ اصالحی توسط قانون   ۀ وضع مقرر 

ایی زمانی است که شخص قض   ۀ های روی قضات با ذکر مصادیق تمثیلی ضروری است. یکی از چالش 
حاکمیت( را با هم انجام   ـ زمان، عمل حاکمیتی و عمل تصدی )دوگانه تصدی  صورت هم حقوقی به 

رسد صرف اقدام دهند. به نظر می دهد؛ مانند برخی نهادهای نظامی که فعالیت اقتصادی نیز انجام می 
ولیت کیفری ئ ند موجب توجه مس تصدی دار ـ حاکمیتی    ۀ به اعمال تصدی در نهادهایی که ماهیت دوگان 

نمی  حقوقی  به به شخص  باید  و  قانون شود  نظر  مورد  مصلحت  مالحظجهت  در  و   ۀ گذار  مصونیت 
دهند، با جاری معافیت برای اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی که عمل حاکمیتی انجام می 

ا مشمول معافیت مندرج در نمودن اصل برائت و لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنین اشخاصی ر 
 و مستثنا از تعقیب کیفری دانست.  انون مجازات اسالمی ق  20  ۀ ماد 

 تجاوز از حدود اذن و اختیارات . 1-4-4
می  که  دیگری  پایمعیار  بر  حدودی    ۀتواند  تا  را  حقوقی  شخص  کیفری  تعقیب  برائت،  اصل 

قانونی یا تجاوز از حدود اذن است. جایگاه و   ۀمحدود نماید، عدم رعایت اختیارت توسط نمایند
افتراقی مربوط به اشخاص حقوقی و نمایند از نظر عملی در فرایند کیفری    ۀ محل احراز این شرط 

ان داشتند که محکومیت شخص حقوقی با این شرط دانان به درستی بیقانونی است. برخی حقوق
شخص حقوقی   ۀگیرندصحیح است که در مراحل دادرسی ثابت شود که هیئت مدیره یا ارکان تصمیم

اند. اگر در ضمن رسیدگی معلوم در حدود مقررات خاص ناظر بر فعالیت اشخاص مذکور عمل کرده
حد نصاب اعضای هیئت مدیره یا مجمع  های شخص حقوقی بدون رعایت  شود که تصمیم یا تصمیم

به مذکور  هیئت  یا  و  شده  گرفته  تصمیمعمومی  این  است  گردیده  انتخاب  غیرقانونی  ها  صورت 
 .(73-74:  1395ولیتی متوجه شخص حقوقی نیست )اردبیلی،  ئشود و هیچ مساعتبار تلقی میبی
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ا اگر دلیل و مجوز امضا و صورت غیرقانونی انتخاب شده باشد یشخص حقوقی به  ۀاگر هیئت مدیر
نمایند به شرح    ۀاقدام  تغییرات  آگهی  آخرین  و  اساسنامه  اکثریت الزم طبق  یا  باشد  قانونی جعلی 

قانونی، اختیار انجام    ۀمجاز، به نمایند  یامضا  ۀرسمی، آن را امضا ننموده باشند یا اینکه دارند  ۀروزنام
نمایند باشد،  نداده  را  ق  ۀکار  اختیار  فاقد  بودهمذکور  حقوقی   انونی  شخص  جانب  از  وی  رفتار  و 

مدیر  »  تصریح نموده که:  2006های انگلستان مصوب  قانون شرکت  171  ۀماد شود.محسوب نمی
و نماینده قانونی تابع اختیارات و وظایفی است که طبق قانون یا قرارداد به وی تکلیف یا تفویض شده  

ها اعطا  عمل کند و فقط در مواردی که برای آن  است و مدیر شرکت باید مطابق با اساسنامه شرکت
این دو معیار، یعنی عمل طبق اساسنامه و حدود اختیارات    1«. شده است، اختیارات خود را اعمال کند

مسمی  شخص  تشخیص  در  کیفری  عدالت  کنشگران  توجه  مورد  از  ئتواند  یکی  گیرد.  قرار  ول 
رویچالش افتراقی،    ۀهای  کیفری  فرایند  در  برای  قضایی  حقوقی  شخص  قانونی  نماینده  تشخیص 

تعقیب کیفری شخص    ۀاحضار و دفاع از اتهام است. مفهوم نماینده قانونی نیز در توسعه و تضییق دامن
تواند شامل بلکه می  2قانونی الزامًا به معنی مدیر شخص حقوقی نیست  ۀحقوقی مؤثر است. نمایند

کارمند یا نیروی تحت قرارداد شخص حقوقی باشد که از طرف آن با رعایت اختیارات، به نام یا در 
قانونی اعم از مدیر شخص حقوقی است    ۀشود. به بیان دیگر نمایندراستای منافع آن مرتکب جرم می

 صوص مطلق برقرار است. عموم و خ ۀقانونی با مدیر شخص حقوقی رابطۀ و میان مفهوم نمایند
 ارتکاب جرم به نام یا در راستای منفعت شخص حقوقی . 1-4-5
تعقیب کیفری شخص حقوقی را محدودتر نماید، تفسیر منطقی از   ۀتواند دامندیگر که می  ۀمؤلف

قانونی   ۀدو شرط در راستای منفعت بودن جرم و نیز ارتکاب جرم به نام شخص حقوقی توسط نمایند
ولیت کیفری شخص حقوقی از این حیث محدودتر است زیرا  ئ ای مسون جرایم رایانهاست. در قان

رو اینها است. ازانتساب جرم به شخص حقوقی، منوط به وجود هر دو شرط مذکور و نه یکی از آن
حقوق منفعت  برخی  جهت  در  خود  اختیارات  از  حقوقی  شخص  مدیر  اگر  که  داشتند  بیان  دانان 

ولیتی نخواهد ئو یا به نفع شخص ثالث اقدام کند، شخص حقوقی هیچ مس  شخصی سوءاستفاده کند
قانونی عمل را در راستای    ۀباید توجه داشت که اگر مدیر یا نمایند  .(67:  1395داشت )اردبیلی،  

منافع شخص حقوقی انجام دهد ولی در عمل موجب ضرر شخص حقوقی گردد، این ضرر موجبی 
 

1. A Director of a Company must— (a) act in accordance with the company’s constitution, and (b) 
only exercise powers for the purposes for which they are conferred. (Companies Act, 2006, Article. 
171.) 

رایانه   747  ۀ ماد  1  ۀتبصر  .2 جرایم  می قانون  مقرر  یا  »  دارد:ای  نمایندگی  اختیار  که  است  کسی  مدیر  از  منظور 
 .«گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد تصمیم
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شود. در قوانین ایران، نسبت  فیت شخص حقوقی از تعقیب نمی ولیت کیفری یا معائبرای سلب مس
ابهام و نقص قانون   با  به مفهوم و مصداق اینکه چه عملی در راستای منافع شخص حقوقی است 

های  های انگلستان در مورد شرکتقانون شرکت  172  ۀتوان از معیارهایی که مادمواجه هستیم ولی می 
گذار ایران با تکمیل مقررات موجود، این قید  . ضروری است قانونتجاری ارائه کرده، استفاده نمود

مذکور عملی در راستای    ۀمهم را تعریف و مصادیق و معیاری برای تشخیص آن ارائه دهد. طبق ماد
اساس حسن بر  مدیر شرکت  اعتبار  منافع شرکت است که  و  موفقیت  راستای  در  انجام دهد،  نیت 

ای که عواقب احتمالی این تصمیمات در درازمدت نسبت به جامعه گونهشرکت و سود اعضا باشد به
کنندگان کاال  زیست در نظر گرفته شود و منجر به تقویت روابط تجاری با مشتریان و تأمینو محیط

قانونی، جرم را به نام شخص حقوقی ولی در راستای منافع خویش انجام دهد بنابر    ۀاگر نمایند  1شود.
تعقیب کیفری است. در مواردی که    شخص حقوقی قابلن مجازات اسالمی  قانو  143  ۀظاهر ماد

ای، وجود دارد باید طبق همان نسبت به جرم شخص حقوقی مقررات خاصی مثل قانون جرایم رایانه
قانون خاص عمل شود، در غیر این صورت، مقام قضایی باید به مقررات قانون مجازات اسالمی  

 143و    20توان معتقد به نسخ قوانین خاص سابق توسط مواد  اید و نمیعنوان قانون عام استناد نم به
ل به این نظر بود  ئرسد در مورد شرط در راستای منافع و مفهوم منافع احتمالی، باید قابود. به نظر می

 ۀ که در صورت تردید در تحقق و تحصیل آن منفعت به نفع شخص حقوقی بتوان با تمسک به قاعد
معتقد به معافیت شخص حقوقی از تعقیب کیفری بود و    انون مجازات اسالمیق  120  ۀ و ماد  ءدر

قانون آیین    14  ۀالحصول که عرفًا و با توجه به شرایط مربوطه مطابق مادصرفًا منافع احتمالی و ممکن
 ، وقوع آن در آینده قطعی است، موجب تعقیب کیفری شخص حقوقی شود. دادرسی کیفری 

 های افتراقی شدن دادرسی اشخاص حقوقی در پرتو ضوابط آیین دادرسی  جلوه .2

مس و  شخصیت  این ئاستقالل  برای  خاص  کیفری  دادرسی  آیین  تدوین  موجب  کیفری  ولیت 
مند، واکنش کیفری متناسب با توجه به ساختار متفاوت  اشخاص شد تا در یک فرایند کیفری ضابطه

جه به اینکه رکن مادی و معنوی جرایم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی ها تعیین و اعمال شود. با توآن 
قانونی انجام و به شخص حقوقی با رعایت شرایط قانونی منتسب   ۀای بوده و جرم توسط نمایندعاریه

گردد، به نوعی شاهد حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری وابسته و درهم تنیده خواهیم بود، بدین می 
صورت توأمان از نظر زمانی و مکانی و سایر شرایط در کنار قانونی به  ۀسی نمایندمعنی که فرایند دادر

زمان موجب پدیدار شدن ضوابط و اصول مشترک گردد. این دادرسی همشخص حقوقی اعمال می

 
1. Companies Act, 2006, Article. 172 
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شود. ماهیت و ساختار خاص شخص  قانونی در فرایند کیفری می  ۀ میان شخص حقوقی و نمایند
های خاصی در مواجهه با شخص حقوقی متهم به جرم نمود و جلوه   حقوقی موجب شده تا ضوابط

تبیین اتهام، قرار از قبیل  توانند در پرتو اصول  ها میهای تأمین کیفری خاص که این جلوه پیدا کند 
به یابند و  توسعه  آیین دادرسی کیفری  قاعده، مبنای عمل در روی راهبردی  قرار    ۀعنوان یک  قضایی 

قانونی و شخص حقوقی را به مجرمین در هم تنیده تشبیه نمود.    ۀ با تسامح نمایندگیرند. شاید بتوان  
نمایند اتهام  اثبات  به شخص حقوقی بدون  اتهام  انتساب  اغلب موارد، تصور  و    ۀاصواًل در  قانونی 

ولیت کیفری وی، غیرممکن است. به بیان دیگر، مجرمیت شخص حقوقی فرع ئفقدان علل رافع مس
شود ولی عکس ولیت کیفری اشتقاقی میئ قانونی است که از آن تعبیر به مس  ۀنمایند  بر احراز مجرمیت

می نیست؛  صادق  الزامًا  قضیه  نماینداین  که  کرد  مطرح  را  فرضی  حقوقی،    ۀتوان  شخص  قانونی 
قانون   19  ۀ ماد   2  ۀ به همین دلیل تبصر ول باشد.  ئمرتکب جرم شود بدون اینکه شخص حقوقی مس

ولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در ئ مس »   قرر داشته:ای م جرایم رایانه 
به شخص حقوقی، فقط شخص حقیقی مس  ول ئ صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم 

ای دلیل اشتراک در منافع حاصل از جرم و عاریه گونه از مجرمین نوظهور به «. دادرسی این خواهد بود 
ولیت، مانع استناد و اعمال آیین دادرسی ئ رای مالحظات خاص است و استقالل مس بودن ارکان جرم، دا 

بینی برخی ابزارهای رو پیش این شود، از ای نسبت به شخص حقوقی در تمام فروض می کیفری عاریه 
قانون   143  ۀ شکلی در فرایند کیفری برای مدیریت دادرسی اشخاص حقوقی ضرورت دارد. ذیل ماد

ولیت اشخاص حقیقی ئ ولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مس ئ مس »   کند: قرر می م   مجازات اسالمی 
قانونی مرتکب ۀ  توان قواعد و ضوابطی مشترک با نمایندمی   «. در فرایند کیفری اشخاص حقوقی؛ نیست 

االجرا سو و ضوابطی مستقل و خاص برای اشخاص حقوقی را از مجموع مواد قانونی الزم جرم از یک 
ای بودن ارکان مادی و معنوی جرم شخص حقوقی از نمود. مبنای این اصول عبارتند از عاریه استنباط  

 قانونی، مکمل بودن دادرسی افتراقی برای مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری.   ۀ نمایند 
 قانونی ۀضوابط مشترک دادرسی افتراقی میان شخص حقوقی و نمایند. 2-1

انت قانونی، مرجع و مقام    ۀسابی به شخص حقوقی و نمایندوحدت زمانی و مکانی وقوع جرم 
سانی در تشریفات صدور رأی و مواعد قضایی واحد برای رسیدگی، یکسان بودن موضوع اتهام، هم

کلی    ۀعنوان یک ضابطاعتراض به آرا و تصمیمات قضایی و... برخی از ضوابط مشترک است که به
گردند که باید مورد توجه کنشگران مان اعمال میزقانونی، هم  ۀ نسبت به شخص حقوقی و نمایند

 عدالت کیفری قرار گیرد. 
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 وحدت مکانی و زمانی جرم . 2-1-1
شود، ضابطه  قانونی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی، مرتکب جرم می  ۀ زمانی که نمایند

ک است. اگر این است که از نظر رکن مادی، محل وقوع جرم نسبت به این دو مجرم، واحد و مشتر
های  قانونی؛ شخصًا مرتکب جرایم دیگری شود به آن جرم، در مرجع صالح بر حسب گونه  ۀنمایند

صالحیت ذاتی و محلی رسیدگی خواهد شد. علت واحد بودن محل وقوع جرایم این دو شخص؛  
عاریهعاریه معنوی است.  و  مادی  بودن عنصر  رکن  ای  الزامًا شامل  بودن جرم شخص حقوقی  ای 

از نظر عنصر قانونی، شخص حقوقی قابلیت و اهلیت جنایی برای ارتکاب  نونی نمیقا گردد، زیرا 
 انتساب به شخص حقوقی نیست.و... که قابل تمام جرایم را ندارد مثل شرب خمر

ای بودن ارکان جرم انتسابی به شخص حقوقی، در مواقعی که لحاظ عاریهاز نظر زمانی نیز به 
ب  ۀنمایند دهد،  صورت مادی انجام میه نام یا در راستای منافع شخص حقوقی، جرم را بهقانونی، 

شود.  قانونی و شخص حقوقی محسوب می  ۀعنوان زمان وقوع جرم از سوی نمایند همین تاریخ به
تاریخ  از  افتراقی  فرایند کیفری  بر  مقررات حاکم  تعیین  و  زمان  مرور  ازجمله  وقوع جرم  زمان  آثار 

 مذکور، منظور و واجد اثر است. 
 وحدت موضوع و عنوان اتهام  .2-1-2

. ولی عکس  شودشود به شخص حقوقی تبیین می قانونی تفهیم می  ۀ همان اتهامی که به نمایند
قانونی جرم مستقلی را در راستای منافع خویش و    ۀاین قضیه صادق نیست زیرا ممکن است نمایند

ولیتی متوجه شخص حقوقی نخواهد شد. ثبوت ارکان ئیا به نام خویش انجام دهد که از این باب مس
ت اکتسابی  مجرمی  ۀ ای یا نظرینظام عاریه  ۀقانونی، مادی و معنوی جرم در شخص حقوقی، بر پای 

مس در  که  میئاست  مطرح  نیز  جرم  معاون  کیفری  که  ولیت  جرم  در  معاونت  نظام  برخالف  شود. 
گیرد، در جرایم شخص حقوقی، معاون، تنها رفتار فیزیکی و رکن مادی جرم را از مباشر، عاریه می

ص حقوقی،  ولیت کیفری شخئای است که با وجود شرایط الزم برای استقرار مسرکن روانی نیز عاریه 
 گردد.  قانونی تفهیم شود، الزامًا به شخص حقوقی نیز تبیین می  ۀ هر اتهامی که به نمایند

 کننده وحدت مرجع و مقام قضایی رسیدگی. 2-1-3
قانونی، بنا بر اصل و قاعدۀ وحدت مقام و مرجع    ۀدر رسیدگی به جرایم شخص حقوقی و نمایند

رسیدگی مواد  قضایی  به  توجه  با  کیفری  317تا    294کننده،  دادرسی  آیین  و    ۀ محکم  قانون  واحد 
مواردی که در صالحیت مراجع قضایی خاص    یکند، به استثنامشترکی به جرایم ارتکابی رسیدگی می 

 روحانیت، نظامی و... است.  ۀاز قبیل محاکم ویژ
ای غیر از مرجع قضایی محل  در برخی فروض ممکن است به اتهام شخص حقوقی در محکمه
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توقوع   نیز  این موضوع  قاعدأجرم رسیدگی شود که  در  از مرجع قضایی واحد    ۀثیری  صدور حکم 
نمایند و  حقوقی  شخص  مشترک  اتهام  به  نمایند  ۀنسبت  اگر  مثال  برای  ندارد.  در   ۀقانونی  قانونی 

اصفهان به نام یا در راستای منافع شرکت، خیانت در امانت و یک فقره قتل عمدی در شیراز مرتکب  
شیراز، از باب قتل    یکدادگاه کیفری    قانون آیین دادرسی کیفری،   314  ۀماد  1  ۀه استناد تبصرشود، ب

صورت توأمان حکم قانونی و شخص حقوقی به   ۀنمایند  ۀعمد و خیانت در امانت ارتکابی از ناحی
تعیین شعب  1کند. واحد صادر می با  در   ۀشایان ذکر است که  یا هیئت قضایی واحد  صالح، قاضی 

شوند باید به اتهام شخص حقوقی، رسیدگی و حکم مقتضی جرایمی که با نظام تعدد قاضی اداره می 
را صادر کنند. با این حال چنانچه اگر میان قاضی یا هیئت قضایی در فرض رسیدگی دادگاه کیفری  

آیین دادرسی کیفری   296  ۀیک )ماد انقالب )قانون  یا  آیین دادرسی کیفری   297  ۀ ماد(  یا  قانون   )
شود، درخصوص  ( که با نظام تعدد قاضی رسیدگی می قانون آیین دادرسی کیفری   315  ۀاطفال )ماد

مطرح شود یا احدی  قانون آیین دادرسی کیفری  421 ۀقانونی، جهات رد دادرس به شرح ماد ۀنمایند
شود ، قاضی مذکور از رسیدگی خارج می داران شخص حقوقی متهم به جرم باشداز قضات از سهام 

نمایند و  به شخص حقوقی  نسبت  دادرس  رد  قضایی واحد که مشمول جهات  یا هیئت  قاضی    ۀو 
 نمایند.  قانونی نباشند، مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می

 های اختصاصی دادرسی شخص حقوقیجلوه .2-2
مو در  صرفًا  که  است  مقرراتی  اختصاصی،  ضوابط  از  جرم  منظور  مرتکب  حقوقی  رد شخص 

گردد و بیشتر ناظر به ابعاد شخصیتی شخص حقوقی و ساختار خاص اداری آن است. این  اعمال می
های اختصاصی در آیین دادرسی کیفری افتراقی اشخاص  ضوابط خاص منجر به نمود برخی از جلوه 
 های تأمین خاص. حقوقی شده است از قبیل تبیین اتهام، قرار

 ن اتهامتبیی. 2-2-1
و   زبان  به  تحقیق  قاضی  سوی  از  متهم  به  مجرمانه  اعمال  یا  عمل  رسمی  اعالم  اتهام؛  تفهیم 

  .(87: 1384درک باشد )آشوری، ای است که با توجه به وضعیت خاص هر متهم برای او قابلشیوه 
برای  با وجود شرط اصلی    قانون آیین دادرسی کیفری   688  ۀمادۀ  زعم برخی از نویسندگان، تبصربه

مس نمایندئانتساب  توسط  ارتکاب جرم  اشخاص حقوقی که همانا  در    ۀ ولیت کیفری  است  قانونی 
 

هر گاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد دارد: »مقرر می  یفری ک یدادرس  نیی آ  قانون 314 ۀماد 1 ۀ. تبصر 1
ها در صالحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صالحیت دادگاه کیفری دو  که رسیدگی به بعضی از آن

 «. شودتمام جرایم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می و یا اطفال و نوجوانان است، به 
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می  تبصرتناقض  زیرا  حقوقی شده،    ۀماد  ۀباشد.  شخص  به  اتهام  توجه  موجب  که  را  فردی  مذکور 
پاسخبه فرد  نماینده شناسایی نکرده است. در حالیکه  نمایندعنوان    تواند قانونی نمی  ۀگو کسی جز 

گوی اتهام انتسابی به شخص حقوقی و خود باشد.  باشد. پیشنهاد دادند که شخص نماینده باید پاسخ
قانونی شخص    ۀعنوان نمایندعنوان متهم اصلی تفهیم و سپس بهقانونی به  ۀ اتهام انتسابی باید به نمایند

برداشت و پیشنهاد ارائه شده با    (244:  1398  حقوقی برای وی تبیین شود )نیکومنظری و محسنی،
سازی آیین دادرسی اشخاص حقوقی، استقالل در شخصیت و  گذار در افتراقیمبانی و هدف قانون

قانون آیین دادرسی   688 ۀمادۀ و تبصر قانون مجازات اسالمی 143 ۀولیت کیفری و نیز نص مادئمس
گذار در این مواد روشن است، زیرا اصل بر دوگانگی دفاع )تفهیم به مغایرت دارد. پیام قانون  کیفری 
  ۀمذکور تصریح نموده که اتهام به نمایند ۀاست. ماد قانونی و تبیین اتهام به شخص حقوقی( ۀنمایند

شود و بعد از اخطار به شخص حقوقی، شخصی  تفهیم میقانونی که ارکان جرم را مرتکب شده است  
قانونی جدید که   ۀگردد. این نمایندشود تبیین می قانونی جدید معرفی می ۀعنوان وکیل یا نمایندکه به

ولیت کیفری مستقل دارد، ئقانونی که مرتکب جرم شده و شخصیت و مس  ۀشود با نمایندمعرفی می
شود، شخصی است که سمت  قانونی جدید که معرفی می  ۀنمایند  گذار ازمتفاوت است. مراد قانون

 و اختیار قانونی برای دفاع از اتهام تبیین شده را دارد.
قانونی که اتهام را متوجه شخص  ۀ تحقیقات مقدماتی، این شائبه وجود دارد که نمایند ۀدر مرحل

نفع خویش دفاع می  به  این استدالحقوقی نموده است، اصواًل  با  ل که مجری تصمیمات و  کند و 
سعی در انتساب جرم به شخص حقوقی یا اعضای هیئت مدیره دارد،    1مصوبات هیئت مدیره است 

حق حفظ  ضرورت  به  توجه  با  و  بنابراین  شخصیت  در  استقالل  و  حقوقی  شخص  دفاعی  های 
نمایندئمس اظهارات  به  اکتفا  کیفری،  می  ۀ ولیت  شود.  قانونی  تمام  حقوقی  شخص  ضرر  به  تواند 
کند  ها و منافع شخص حقوقی ایجاب میو تضمین حقهای دادرسی منصفانه  رو رعایت مؤلفه ایناز

قانونِی دیگری که مرجع قضایی انتخاب یا خود معرفی    ۀکه شخص حقوقی، از رهگذر وکیل یا نمایند
ماد  نماید، می  بپردازد.  دفاع  کیفری   689  ۀبه  دادرسی  آیین  اخذ    قانون  برای  را  اتهام  تبیین  عبارت 

شود قانونی جدید که معرفی می   ۀاده قرار داده است. نماینددفاعیات از شخص حقوقی، مورد استف
پس از حضور نماینده شخص  دارد: »مذکور مقرر میۀ  تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. مادمی 

شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام  حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می

 
ولیت کیفری ندارند مگر ئولیت شخصی است و اعضای هیات مدیره اصواًل مسئولیت کیفری اصل بر مسئ. در مس1

 اینکه در ارتکاب جرم توسط نماینده قانونی دخیل باشند که از باب شرکت یا معاونت در جرم قابل تعقیب هستند. 



 1401 پاییز /  نوزدهمیکصد و مارۀ / ش هشتاد و ششم دورۀ /                           

 

320 

از الزامات و محدودیته شخص حقوقی است و هیچتحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی ب  های  یک 
تواند باعث ایجاد اصل  اتخاذ این نظر، می «.شودمقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی

ای تحت عنوان استقالل و دوگانگی تحقیق و دفاع از اتهام گردد که آثار خاصی را در فرایند  و قاعده
  ی های تأمین کیفری، حق اعتراض مستقل به تصمیم و آرا قضایی ازجمله قرارکیفری و تصمیمات  

اتهام، مشتکی تفهیم  با  دارد.  دنبال  به  از حقوق دفاعی برخوردار  قضایی و...  و  تبدیل  به متهم  عنه 
نمایند.  (136:  1389  شود )آشوری، می  بوده و مس  ۀنقش  ولیت  ئمذکور در حکم وکیل دادگستری 

گذار در مقام دفاع از شخص حقوقی که از نظر مادی و عینی، وجود  قانون  کیفری شخصی ندارد. 
از واژ  ۀنمایند  ۀعهدبر  خارجی ندارد، دفاع را   تا تبیین به   ۀآن قرار داده و  جای تفهیم استفاده نموده 

های مقرر در قانون برای متهم نشود.  یک از الزامات و محدودیتمذکور مشمول هیچ  ۀمدافع و نمایند
ولیت کیفری ندارد و  ئشود، مساین نماینده نسبت به جرمی که به شخص حقوقی منتسب می  زیرا 

نظری طبق  است.  نشده  مرتکب  شمار  ۀجرمی  کل   8/11/92مورخ    7/ 2129/92  ۀ مشورتی  اداره 
موجب این  دفاع از شخص حقوقی متهم را دارد. به  ۀجدید، فقط وظیف  ۀحقوقی قوه قضائیه، نمایند

نماینده در صورتی  نظریه » باشد،  داشته  به شخص حقوقی وجود  اتهام  توجه  برای  که دالیل کافی 
باید  قانونی شخص حقوقی که حسب قانون وظیفه دفاع از منافع شخص حقوقی را عهده دار است، می

در مرجع قضایی حاضر و از اتهام تفهیم شده به وی دفاع نماید، در این خصوص تفاوتی بین دفاع از 
  «. باشدکیفری نمیدعوای حقوقی و 

 های تأمین کیفری خاصقرار .2-2-2
های تمهیدی است که برای تضمین حضور و دسترسی به متهم در تمام  تأمین کیفری یکی از قرار 

 .(189-190: 1388گردد )خالقی، مراحل تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای حکم، صادر می
های خاص اشخاص حقوقی و آیین به ساختار و ویژگیلحاظ فلسفه و آثار قرار تأمین و با توجه  به

بینی شده  های تأمین پیشدادرسی افتراقی مربوط به آن، مقررات خاصی در مورد نوع و کیفیت قرار
فردی بنابراین  قراراست.  فردیسازی  کیفری همچون  تأمین  و  های  اعمال  معنی  به  مجازات  سازی 

علیه است  هیت جرم ارتکابی یا خصوصیت مجرم و مجنیهای تأمین کیفری متناسب با مااجرای قرار
المللی در مقررات داخلی ایران  بین ۀبینی در اسناد عام و خاص حقوق بشری در عرص که ضمن پیش

 .(187: 1398 نیز منعکس شده است )زراعت، 
جرم و خسارات ناشی از آن، در موارد ضروری، فعالیت   ۀبرای پیشگیری از تکرار و کاهش دامن

باشد. در برخی موارد و بعد  توقف و کنترل میقابل  ، خاصی از شخص حقوقی که در مسیر جرم است
و   انحالل شرکت  یا  نوع  تبدیل  یا  نام  تغییر  یا  اعضا  تغییر  به  مبادرت  مدیران شرکت  وقوع جرم،  از 
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پاسخشخص حقوقی می از  تا  مقابلگونمایند  در  و  یی  در کشف جرم  یا  فرار کنند  ارتکابی  جرایم 
ازجمع نمایند،  ایجاد  اخالل  یا  تأخیر  ادله،  پیشاینآوری  قراررو  زمینبینی  انتفاء  برای  تأمین   ۀهای 

مقرر  قانون آیین دادرسی کیفری    690  ۀتقلب و سوءاستفاده ضروری دانسته شد. در این راستا ماد
دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء، در صورت وجود  کند: »می 

قرار صدور  ابالغ،  منحصراً  از  پس  روز  ده  ظرف  قرارها  این  است.  پذیر  امکان  زیر  تأمینی  های 
های شغلی که زمینه قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت  (الف  اعتراض در دادگاه صالح است.قابل

قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل    (کند. بم میارتکاب مجدد جرم را فراه
ادغام شود  1انحالل،  آن  حقوقی  شخصیت  دادن  دست  از  یا  دگرگونی  باعث  که  تبدیل   .«...  و 

مادشرکت به اطالق  توجه  با  تصفیه،  در حال  تجاری  اسالمی  143  ۀهای  اعتقاد    قانون مجازات  و 
حقوقی  قانون شخصیت  بقای  به  میشرکتگذار  انحالل،  از  پس  تصفیه  حال  در  مورد های  توانند 

منظور نیز به قانون آیین دادرسی کیفری  691 ۀماد .(166: 1396تعقیب کیفری قرار گیرند )شریفی،  
بزه  منافع  از حقوق و  تأمین    ۀدیدصیانت  قرار  به جامعه، صدور  ترمیم خسارات وارده  خصوصی و 

شخص حقوقی را جایز دانسته تا شائبۀ عدم امکان توقیف خواسته جهت توقیف اموال بالمعارض  
اموال شخص حقوقی برطرف شود، هرچند عدم ذکر این ماده، مانعی در امکان استناد به مقررات  

نمود اما تصریح به این موضوع، با توجه به برداشت موسع از مفهوم  عمومی آیین دادرسی ایجاد نمی
گیری ترمیمی آن دارد. درخصوص ن از هدف و جهتافتراقی شدن دادرسی اشخاص حقوقی نشا

قرار از  برخی  امکان صدور  نیز  منع اشخاص حقوقی  قرار  ازجمله  دارد  وجود  قضایی  نظارت  های 
قانون مجازات   30  ۀهای مرتبط با جرم ارتکابی. با استفاده از مبنای مقرر در ماداشتغال به فعالیت

بر   .(276:  1394  روانه کسب، حرفه یا کار است )خالقی، این امر مستلزم لغو جواز کار یا پ  اسالمی
قرار برای شخص  صدور  تخفیف مجازات  امکان  ازجمله  مترتب است  آثاری  قضایی  نظارت  های 

و دیگر اینکه تخلف شخص حقوقی    قانون آیین دادرسی کیفری   253  ۀحقوقی با رعایت شرایط ماد
 . (57: 1396را به دنبال داشته باشد )ضیائی،  تواند لغو قرار و تشدید تأمینتحت قرار نظارت، می

 
هاست و اینکه اشخاص حقوقی از چه زمانی مخاطب ولیت کیفری اشخاص حقوقی فرع بر شخصیت حقوقی آن ئمس.  1

هاست که متفاوت از یکدیگرند و از گیری و پیدایی شخصیت حقوقی آن اند منوط به احراز زمان شکلحقوق کیفری 
سازی ها، شفاف واحد در بین محکمه  ایبه منظور ایجاد رویه.  (146:  1396)شریفی،    معیار واحدی تبعیت نمی کنند

شرکتمقرره  کلیه  یافتن  حقوقی  شخصیت  برای  یکتا  معیاری  ایجاد  و  تجاری  میهای  ضروری  تجاری   نماید های 
ها به قبل از تاریخ ثبت آن ها مغایر با اصول کلی حقوق کیفری و ناسازگار با ولیت شرکت ئمس  .(119:  1393  )شریفی،

 .(151: 1396)شریفی،  به سود متهم استتفسیر مضیق قوانین کیفری 
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 ها کیفرگزینی و اجرای مجازات ۀاستقالل در مرحل .2-2-3
محاکمه و تعیین کیفر برای   ۀاهداف آیین دادرسی کیفری در تأمین حقوق اصحاب دعوا در مرحل 

دلیل ماهیت و ساختار خاص اشخاص گذار به شود. قانون قانونی متجلی می   ۀ شخص حقوقی و نمایند
های ناظر به شخص ها تعیین نموده است زیرا برخی از مجازات های خاصی را برای آن حقوقی، مجازات 

قابل  اشخاص حقوقی  مورد  در  و... پس ضرورت حقیقی،  تبعید  قبیل حبس، شالق،  از  نیست  اجرا 
ها به بینی شود. این مجازات های خاصی پیش اختار شخص حقوقی، مجازات داشت تا با توجه به س 

اموال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت   ۀ شامل انحالل، مصادر قانون مجازات اسالمی   20 ۀ شرح ماد
از  شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه، ممنوعیت از اصدار برخی 

انتشار   و  تجاری  به اسناد  محکومیت  می رسانه   ۀوسیل حکم  این ها  از  برخی  اجرای  و  اعمال  باشد. 
ها کل ثبت شرکت ها و تعامل اداره بینی برخی امکانات و سامانه ها، مستلزم پیش ها و ممنوعیت مجازات 

نهاد  برخی  با  غیرتجاری  مؤسسات  سازمان و  و  می ها  مرکزی  بانک  ازجمله  انواع ها  بر  عالوه  باشد. 
ها و معیارهای متفاوتی در این قانونی، محدودیت   ۀاعمال بر شخص حقوقی و نمایند ی قابل هامجازات 

زمینه وجود دارد. ازجمله معافیت اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال 
یزان (، دو تا چهار برابر بودن م قانون مجازات اسالمی  20  ۀ ماد  ۀکنند )مفهوم مخالف تبصر حاکمیت می 

قانون   21  ۀ اعمال در مورد شخص حقوقی در مقایسه با شخص حقیقی )ماد جزای نقدی قانونی قابل 
اعمال به شخص حقیقی در مقایسه با شخص حقوقی )مواد های قابل (، تنوع مجازات مجازات اسالمی 

آن   تشکیل شخص حقوقی و انحراف یا عدم انحراف   ۀ (، توجه به فلسف قانون مجازات اسالمی   20و    19
آن  تاثیر  و  نخستین  مشروع  اهداف  به  )مادنسبت  انحالل  و  مصادره  حکم  صدور  در  قانون   22  ۀها 

 شود.اری در مورد اشخاص حقوقی محسوب می ذ های کیفرگ ( که این موارد از نوآوری مجازات اسالمی 
 های قضایی استقالل در حق اعتراض به آرا و تصمیم  .2-2-4

قانونی واجد آثار متفاوتی   ۀقرار نسبت به شخص حقوقی و نمایندهای قضایی اعم از رأی و  تصمیم 
نماید. اعتراض صورت مستقل عمل می است و هر شخصی در اعتراض یا عدم اعتراض، مختار و به 

اعتراض شخص حقوقی متهم به جرم نیست و   ۀمنزل قانونی نسبت به تصمیم یا حکم یا قرار به   ۀ نمایند 
استقالل    برعکس.  به  توجه  مس با  بودن  شخصی  و  قضایی ئ شخصیت  تصمیم  هرگونه  کیفری،  ولیت 

 قانونی و شخص حقوقی متهم به جرم، آثار حقوقی مستقل را به دنبال دارد.  ۀ درخصوص نمایند
 ه نتیج

مقررات آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی با الهام ناقص از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه  
آیین دادرسی، ظرفیت تکمیل مقررات   تدوین شده است ولی در راستای اهداف و اصول راهبردی 
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نارسایی رفع  و  آیین  عمومی  مبانی  صحیح  درک  با  کیفری  عدالت  کنشگران  دارد.  را  موجود  های 
های اشخاص حقوقی و  ها را تأمین، حقتوانند اهداف مجازاتفتراقی اشخاص حقوقی میدادرسی ا

به و  تضمین  را  سلیقهجامعه  کیفری  عدالت  از  آن،  شخص  تبع  کیفری  تعقیب  نمایند.  اجتناب  ای 
حقوقی بنا بر نوع جرم، مرتکب و ماهیت فعالیت آن، امری مشروط است که مقام تعقیب و تحقیق  

ولیت  ئای و مسمورد توجه قرار دهند؛ ارکان مادی و معنوی جرم شخص حقوقی عاریه  ها را باید آن
نماید قانونی و شخص حقوقی، ایجاب می  ۀکیفری آن، اشتقاقی است. رویارویی مؤثر با جرم نمایند

که اصول و ضوابط مشترک همچون وحدت مکانی و زمانی جرم، وحدت در موضوع و عنوان اتهام،  
های اختصاصی از قبیل استقالل در دفاع  و مقام رسیدگی کننده و ضوابط و جلوه   اشتراک در مرجع

قضایی برای    یهای تأمین کیفری خاص و استقالل در اعتراض به تصمیمات و آرا از اتهام تبیینی، قرار
تضمین که  حقوقی  آن   ۀکنندشخص  است،  حقوق  عادالنه  دادرسی  اهداف  تحقق  راستای  در  ها 

 اعمال گردد.  زمان و هماهنگهم
های  قضایی منسجم در جهت برداشت صحیح از قوانین مرتبط، برگزاری آموزش  ۀبرای ایجاد روی 

مس موضوع  با  کیفری  عدالت  کنشگران  برای  خدمت  کیفری  ئضمن  دادرسی  آیین  و  کیفری  ولیت 
ربط ضرورت دارد. برای تضمین منافع و اعتبار شخص  افتراقی اشخاص حقوقی توسط نهادهای ذی

قانونی    ۀداران علیه مدیران و نماینددیدگان، باید حق طرح شکایت از سوی اعضا و سهام وقی و بزه حق
قضایی و در برخی    ۀقانونی به تصویب قانونی برسد. چراکه در رویۀ  مرتکب جرم در قالب یک مقرر
امضا و  مهر  وجود  بدون  حقو  ۀنمایند  یموارد،  علیه شخص  یا  له  اظهارات  به  توجهی  قی  قانونی، 

به اعضا و  نمی فراوان  پیامدهای منفی و خسارات  به تحمیل  این موضوع منجر  شود و عدم لحاظ 
به  اعتبار شخص حقوقی شود.  و  بزه صاحبان سهام  منافع  از  متعدد و حفظ  منظور حمایت  دیدگان 

شود با شروع تعقیب کیفری شخص  اعتبار و حیات اجتماعی و اقتصادی شخص حقوقی پیشنهاد می 
قانونی مرتکب جرم برای دفاع از شخص حقوقی وجود نداشت،    ۀاگر شخصی به جز نمایند  حقوقی، 

عنوان قیم یا سرپرست قانونی برای نظارت بر  ای را بهمقام قضایی این اختیار را داشته باشد تا نماینده
صورت موقت، شخص حقوقی را اداره شخص حقوقی با اختیارات معین تعیین نماید که به ۀمجموع

 ند تا مدیریت جدید تعیین شود. ک
با بومی افتراقی اشخاص حقوقی،  نهادهای کیفری که در  آیین دادرسی کیفری  از  سازی برخی 

های  بینی برخی از قرارسایر کشورها نسبت به اشخاص حقوقی جاری است، ظرفیت تکمیل و پیش 
جرم  وضعیت  اصالح  قرار  ازجمله  اشخقانونی  فعالیت  نظارت  و  کنترل  یا  جرم  زا  با  حقوقی  اص 

ارتکابی یا قرار انجام خدمات عمومی را دارد. در برخی موارد، آیین دادرسی کیفری افتراقی اشخاص  
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قضایی و    ۀهایی در رویحقوقی دارای ابهام و خأل قانونی است که این موضوع منجر به ایجاد چالش
معیاری   ۀ ارائ ادرسی کیفری قانون آیین د 694 ۀفرایند کیفری خواهد شد. برای نمونه درخصوص ماد 

فرعی از   ۀامور شخص حقوقی برای تمییز شعب  ۀ گیری مستقل در ادارمانند استقالل مالی و تصمیم
گذار ضروری است. تشخیص عمل تصدی از عمل حاکمیتی و دوگانه عمل  اصلی توسط قانون  ۀ شعب

مؤثر است، مستلزم  تعقیب کیفری اشخاص حقوقی   ۀحاکمیتی که در توسعه و تضییق دامن  ـتصدی  
  باشد. قانونی مربوطه می  ۀرفع ابهام یا اصالح ماد
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 ، جلد دوم، چاپ چهل و پنجم، تهران: نشر میزان. حقوق جزای عمومی(، 1395اردبیلی، محمدعلی ) ▪
 ، جلد دوم، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات سمت. آیین دادرسی کیفری(، 1384و  1389آشوری، محمد ) ▪
د ابراهیم شمس ترجمه: محم(، »درآمدی بر درک جرم سازمان یافته«،  1380وتر )ادوارد  بسیونی، محمدشریف و   ▪

 .34  ۀ ، شمارمجله حقوقی دادگستریناتری، 
 ، چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندی. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه(، 1391تدین، عباس ) ▪
 ، چاپ اول، تهران: انتشارات شهر دانش. ها در قانون آیین دادرسی کیفرینکته(، 1394خالقی، علی ) ▪
 ، چاپ سوم، تهران: انتشارات شهر دانش. آیین دادرسی کیفری(، 1388خالقی، علی ) ▪
، چاپ اول،  شناسی بزهکاری یقه سفیدها«  ها؛ »تحوالت جرمبزهکاری یقه سرخ(،  1398دارابی، شهرداد ) ▪

 تهران: نشر میزان. 
اول، تهران:  ، چاپولیت کیفری اشخاص حقوق در حقوق ایران و انگلستانئمس(، 1394شریفی، محسن ) ▪

 نشر میزان. 
محسن،   ▪ و  محمد  زاده،یب بحمحمدجعفر  شریفی،  تفرشی  های  1392)  فرجیها  محمد  عیسایی  »دگرگونی   ،)

 .82 ۀ ، شمارمجله حقوقی دادگستریمسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران«، 
ابراهیم ▪ ثبات سیاسی«،  1384)  حاجیانی،  بر  آن  تاثیرات  و  ها  مدل  مفهوم،  یافته؛  فصلنامه  (، »جرایم سازمان 

 . 29 ۀ ، شمارمطالعات راهبردی
▪ ( حسن  فایده گرایی  1390حسنی، محمد  بزهکار:  اشخاص حقوقی  مجازات  »فلسفه  مجله سزا گرایی«،    – (، 

 .56 ۀ ، شمارتحقیقات حقوقی
دادرسی های   (،1395)  تدین، عباس و محمدرضا خانجانی ▪ فرآیند  ترازی حقوق اصحاب دعوا در  »اصل هم 

 .32، شماره مجله تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین المللکیفری«، 
(، »امکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری در مورد اشخاص حقوقی 1398فرازمهر )جواد  عبداللهی، افشین و   ▪

 . 26، شماره مجله پژوهش حقوق کیفریحقوق عمومی«، 
(، »مبانی و معیارهای فردی سازی قرار های تامین کیفری در 1398موسوی بایگی )سیدعلی  عت، عباس و  زرا ▪

مجله حقوقی  («،  1990سنجه قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرار های غیر سالب آزادی )قواعد توکیو  
 . 107ۀ ، شمار83 ۀ ، دوردادگستری

مجله ها در فرآیند کیفری با تکیه بر حقوق فرانسه و ایران«، (، »اصل برابری سالح 1385ساقیان، محمد مهدی) ▪
 .57و 56 ۀ ، شمارحقوقی دادگستری

مجله آموزه های حقوق  (، »انتساب مسوولیت کیفری به اشخاص حقوقی«،  1392)  شریفی، محسن و همکاران ▪
 . 6 ۀ شمارکیفری، 

ان(،  1393شریفی، محسن ) ▪ ایران و  ، رساله دکتری، گلستانمسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق 
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 تهران: دانشگاه تربیت مدرس. 
)قبل از ثبت، پس از    ولیت کیفری شرکت های تجاری در وضعیت های خاصئ(، »مس1396)  شریفی، محسن ▪

 .20، شماره مجله پژوهش حقوق کیفریادغام و در حال تصفیه(«، 
 تهران: نشر میزان. ، چاپ پنجم، المللحقوق جزای بین(، 1393میرمحمد صادقی، حسین ) ▪
های نظری و عملی فرآیند تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات  (، »چالش1398محسنی )فرید  نیکومنظری، امین و   ▪

 . 20ۀ ، شمارپژوهشنامه حقوق کیفری«، 1392اشخاص حقوقی در قانون آیین دادرسی کیفری 
مجتبی) ▪ ایران«،    (،1394واعظی،  اداری  در حقوق  حاکمیت  دانشگاه  مجله  »معیار عمل  حقوقی  مطالعات 

 . 2 ۀ ، شمارشیراز
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