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 چکیده 

نحو مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به   1392با وجود اینکه در قانون مجازات اسالمی مصوب  
صرفًا ُنه ماده   1392در قانون آیین دادرسی کیفری    گذار قانون اما از سوی    ، است  شده  بینی پیش روشن  

ها در کشور این اشخاص اختصاص داده شده است. با توجه به اینکه سال   م ی جرا برای جریان رسیدگی به  
جز در موارد معدود و اندک، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته نشده بود،   ، ما 

به    ۀ نحو   ۀ لذا مسئل  نیز چالش بزرگی محسوب نمی   جرایم رسیدگی  با تصریح این اشخاص  اما  شد. 
انتزاعی شناسایی این مسئول  برای اشخاص حقوقی، با توجه به  بودن اشخاص حقوقی و همچنین یت 

نظر شکلی در های زیادی از نقطه رویکرد شخص حقیقی داشتن مقررات آیین دادرسی کیفری، چالش 
ۀ هایی مانند نحو مات انتسابی به این اشخاص ایجاد شد. چالش اتها ۀ  تحقیقات مقدماتی دربار   انجام   راه 

اتهام شخص حقوقی، انحالل ارادی شخص حقوقی در جریان تحقیقات مقدماتی،   احضار و تبیین
کردن پرونده یا کیفری و استفاده یا عدم استفاده از برخی نهادهای ارفاقی مانند بایگانی   تأمین قرارهای  

ص حقوقی از این جمله هستند. این پژوهش تالش دارد با روش توصیفی و اشخا ۀ تعلیق تعقیب دربار 
 هاآن   دن کرهایی نیز برای برطرف حل ها، راه ضمن طرح چالش   ، منابع مرتبط   ۀ و از رهگذر مطالع  تحلیلی 

 
 جرایم  دادرسی»  عنوان  تحت  هریکندی  فاضلی  حسین  یآقا  یتخصص  ی دکتر  ۀ دور  ۀرسال  از  برگرفته  مقاله  نیا.  1
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شدن اجرای مناسب در صورت عدم حضور نمایندۀ شخص حقوقی و الزامی مطرح کند. تعیین ضمانت 
اجرا در قبال نقض این ضمانت   بینی پیش کیفری در مورد اشخاص حقوقی و همچنین    تأمین قرارهای  

 هاست.ارها از جمله پیشنهادات در جهت رفع چالش قر 
شخص حقوقی، نماینده، تعقیب کیفری، تحقیقات مقدماتی، بازپرس   واژگان کلیدی: 

 مقدمه
پدید در  صنعتی  ۀظهور  و  جوامع  در  شرکتشدن  تشکیل  تعاونینتیجه  مها،  و  سسات  ؤها 

بر آن داشت که در جهت های حقوقی مترقی را  در جهت پیشبرد اهداف تجاری، نظام   ، خصوصی
تدابیری بیندیشند )گلدوزیان و گلریز،    نظارت، تعقیب، حمایت و در صورت ضرورت واکنش کیفری  

قانون مجازات اسالمی مسئولیت   موجببهو  1392در سال  گذارقانون(. بر این اساس 211: 1397
چه این مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در کنار اشخاص حقیقی به رسمیت شناخته است. اگر

ضرورت    ۀپراکنده و موردی نیز وجود داشت، اما قانون اخیر، با مالحظ  صورت بهدر قوانین سابق  
با افزایش چشمگیر وقوع   حقوقی، به شکلی گسترده و    ارتکاب توسط اشخاص قابل  جرایمبرخورد 

  سالمینون مجازات اقا  143  ۀاشخاص حقوقی حقوق خصوصی این مسئولیت را در ماد  ۀبرای هم
به   20اعمال برای این اشخاص را نیز در مواد  قابل  هایو مجازات  است  به رسمیت شناخته  1392

شخاص حقوقی در  مسئولیت کیفری برای ا   بینیپیش  رغمبههمان قانون مشخص ساخته است.  بعد  
نون  ای الحاقی به قاماده9در قوانین دادرسی کیفری به استثنای یک فصل    ، قانون مجازات اسالمی

دادرسی اشخاص حقوقی در نظر گرفته   فرایندخاصی در مورد    بینیپیش آیین دادرسی کیفری هیچ  
  شود،میحسوب  جلو منظر ماهوی یک قدم روبهاگرچه شناسایی این مسئولیت از نقطه   .نشده است

اص  انتسابی به اشخ   جرایماما تا زمانی که نقاط مبهم و تاریک جریان دادرسی و ترتیب رسیدگی به  
ها یافت نگردد، به  های مناسبی برای این چالشو پاسخ شودآغاز تا پایان، برطرف ن ۀ حقوقی، از نقط

نمی نظر می اشخاص حقوقی  برای  ماهوی مسئولیت کیفری  اثربخشی رسد صرف شناسایی  تواند 
با   مقابله  در  را  آثار   جرایمملموسی  عمدتًا  که  زیست،  محیط  تخریب  همچون  حقوقی  اشخاص 

 ، (66:  1397وند و دیگران،  دارند )حاجی  دنبالبهاشخاص حقیقی    جرایمتری از  بارزیانو  مخرب  
رسیدگی به ۀ داشته باشد. در واقع، آیین دادرسی و قانون مجازات مکمل یکدیگرند. مادامی که طریق

 ممنوعیت آن اثر چندانی در عمل نخواهد داشت.  ، نشده باشد بینیپیشیک اتهام 
اشخاص حقوقی   درخصوص شود. اما امکان آغاز دادرسی فراهم می  آنگاه  ، شد هرگاه جرمی کشف  

شوند با نوع جرم اشخاص حقیقی  جرمی که مدیران و کارکنان این اشخاص مرتکب می که نوع    آنجا   از 
مالی اشخاص    جرایم که کشف  هایی دارد، چنان بدیهی است کشف آن نیز تفاوت   ، بسیار متفاوت است 
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گیرد. لذا  های نظارتی دولتی یا صنفی صورت می های نظارتی اعم از دستگاه تگاه حقوقی بیشتر توسط دس 
ر قانون و رویکرد جدید سیاست قضایی مبنی بر انتساب جرم به اشخاص حقوقی نقش نظارتی  با تغیی 

  ، شود. با کشف جرم، مقام تعقیب تر می هایی که با این اشخاص در ارتباط هستند بسیار ُپررنگ دستگاه 
از  بودن تعقیب کیفری، دعوای عمومی علیه مرتکب جرم )اعم  در راستای اصل الزامی   ، دادستان یعنی  

تحقیقات مقدماتی    انجام   شخص حقیقی یا حقوقی( را آغاز خواهد کرد. با احراز وقوع جرم، پرونده برای 
مقدماتی  تحقیقات  شد.  خواهد  ارجاع  بازپرس  ماد   ، به  اساس  کیفر ق   90  ۀ بر  دادرسی  آیین  ،  ی انون 

ار و عالئم و  مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آث » 
 «. شود می   انجام   شدن متهم وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی   ۀ آوری ادل جمع 

محدود  یک فصل با موادی    1393اشخاص حقوقی در سال   جرایمدر راستای تعقیب    گذارقانون
تواند  ده است. روشن و واضح است که این تعداد ماده نمیکررا به قانون آیین دادرسی کیفری الحاق 

و چالش ابهامات  مقام را  هایی  تمامی  در عمل  اتهام که  به  در رسیدگی  قضایی  اشخاص  های  های 
ادرسی کیفری که برای  از دیگر مواد قانون آیین د  بایدرو  ایناز  ؛مرتفع نماید  دحقوقی با آن مواجه هستن

هایی  بهره جست و پاسخ  است  ارتکابی از سوی اشخاص »حقیقی« نگاشته شده  جرایمرسیدگی به  
مقرر کرده   انون آیین دادرسی کیفری ق  696  ۀگونه که مادارائه داد؛ آن   هارا برای برخی از این چالش
تحقیقات مقدماتی در   انجام   های اول برای طرح چالش  ۀاست در وهل  است. این پژوهش کوششی

وهل   خصوص  در  و  حقوقی  اشخاص  به  کیفری  مسئولیت  ارائ  ۀانتساب  راستای  در  تالش    ۀ دوم 
 ها.  ها برای مقابله با این چالشحلترین راهمناسب

های تحقیقات مقدماتی ناظر به اشخاص حقوقی حقوق با هدف بررسی چالش  ، این پژوهش
مختصر توضیحاتی راجع به  طوربهه است. در ابتدا خصوصی، مطالب را در چند قسمت تقسیم کرد 

انون های این مسئولیت بر اساس مواد قشناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و ویژگی
اسالمی شده    مجازات  ادامه  است  بیان  در  راستایتربزرگ و  در  موجود  قانونی  چالش    انجام  ین 

داشتن  یعنی اختصاص به اشخاص حقیقی  ، تحقیقات مقدماتی اتهامات منتسب به اشخاص حقوقی
در قالب بررسی مراحل شکلی شناسایی مسئولیت  ،انون آیین دادرسی کیفری قعموم مواد و مقررات 

های  هایی که مقام چالش  ترینمهمو بدین نحو    گیرد میکیفری اشخاص حقوقی مورد مطالعه قرار  
مواجه و درگیر خواهند بود    هاآن   بااشخاص حقوقی عمالً   جرایمتحقیقات مقدماتی    فرایندقضایی در  

 به بحث گذاشته خواهد شد. 
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 . شناسایی مسئولیت و مجازات برای اشخاص حقوقی ۱
  بر   هاآن  ت این اشخاص و اقسام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیازمند شناخ  ۀ بحث دربار

ر و  های بعدی پژوهش حاضاساس قوانین موجود است. شناخت اجمالی این اشخاص در قسمت
 های شکلی موجود اثرگذار خواهد بود. حل برای برخی چالشراه ۀدر راستای ارائ

 . مفهوم شخص حقوقی ۱-۱
اصلی  ۀ  که دارند  ، یا همان شخص طبیعی  1اصطالح شخص حقوقی در برابر »شخص حقیقی«

(. در واقع »شخص  41:  1399/2رود )اردبیلی،  باشد، به کار میحقوق و تکالیف در اجتماع می
برای غیر از شخص حقیقی فرض و اعتبار   گذارقانونقی« صالحیت و قابلیتی است که شارع یا حقو
تا  می  حقو  موجببهکند  صاحب  بتوانند  موضوعات  برخی  در  فرهنگ  آن  در  گردند.  تکالیف  و  ق 

بلک که    2حقوقی  شرکت  یک  مانند  »موجودی  است:  آمده  چنین  حقوقی  شخص  تعریف  در  نیز 
و   ۀوسیلبه خلق  داده   قانون  او  به  است  مقرر  انسانی  موجود  برای  آنچه  از  معین  تکالیفی  و  حقوق 

ر از یک انسان با وی تعامل  شود. موجودی واقعی یا خیالی که در منطق حقوقی گاه فراتر و گاه فروتمی 
(. همچنین در تعریفی دیگر بیان شده است که »شخصیت حقوقی 228:  1390شود« )امیدی،  می 

موال یا اشخاصی است که برای تحقق هدفی معین و مطابق ضوابط یا تشریفات  ا  ۀعبارت از مجموع
 (. 13: 1389ان، شدن حقوق و تکالیف مستقل را دارد« )پاسبخاصی شکل یافته و صالحیت دارا 

شدن حق و تکلیف از اصطالح دادن صالحیت دارا قانون مدنی و برخی دیگر از قوانین برای نشان 
 588  ۀاند. ماد کرده صالحیت اجرای آن از مفهوم »اهلیت استیفاء« استفاده    ۀ »اهلیت مدنی« و دربار

اشخاص حقوقی   ص خصوحقوق و تکالیف اشخاص حقیقی را در    ۀکلی   صراحت به   1311قانون تجارت  
تسری به قابل   که با توجه به طبیعت شخص انسانی   یجز آن دسته از حقوق به   ، نیز ُمراعی داشته است
تواند دارای شخص حقوقی می »  ، 1311قانون تجارت    588  ۀد. به تصریح ماد باش اشخاص حقوقی نمی 

وظایفی که بالطبیعه فقط مگر حقوق و  تمامی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است،  
 «.انسان ممکن است دارای آن باشد؛ مانند حقوق و وظایف ابوت، بنّوت، و امثال آن 

 . اقسام اشخاص حقوقی ۱-۲
به دو نوع »اشخاص حقوقی حقوق عمومی« و »اشخاص حقوقی حقوق  اشخ را  اص حقوقی 

می تقسیم  )فرج خصوصی«  عموم21:  1388اللهی،  کنند  حقوق  حقوقی  اشخاص  شامل (.  ی 
های دولتی و اشخاص حقوقی حقوق  سسات و شرکتؤها، نهادها، مها، ارگانها، سازمانوزارتخانه

 
1. Natural Personality 

2. Black Law Dictionary 
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  موجببهباشند.  سسات خصوصی غیرتجاری میؤها و مههای تجاری، بنگاخصوصی شامل شرکت
از تاریخ  أ سساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تؤقانون تجارت، تشکیالت و م سیس شده یا بشوند 

پیدا می ثب معین خواهد کرد شخصیت حقوقی  دادگستری  دفتر مخصوصی که وزارت  در  کنند.  ت 
یؤم بوده  عمومی  انتظامات  مخالف  که  تشکیالتی  و  باشندسسات  نامشروع  و قابل  ا  نیستند  ثبت 

 (.1311 قانون تجارت  586 و 584)مواد  بیابند توانند شخصیت حقوقینمی
 . ماهیت اشخاص حقوقی۱-۳

از آن میان دو ماه  درخصوص  یت اشخاص حقوقی نظریات و عقاید مختلفی مطرح است که 
 . ندبودن از قدمت بیشتری برخورداربودن و فرضیواقعی ۀنظری

اولین نظریه، شخصیت حقوقی وجودی فرضی و قانونی و به بیان دیگر اعتباری نیست که    مطابق
از   مستقل  موجودی  بلکه  باشد،  شناخته  رسمیت  به  را  آن  تشکیلقانون  دارد.    ۀدهندافراد  خود 

 جمع و اعضاست.  ۀاراده و خواست متمایز و مستقل از اعضا دارد که تابع اراد شخصیت حقوقی  
اند که شخص حقوقی وجود واقعی ندارد، بلکه وجودی بودن بر این عقیده فرضی  ۀ طرفداران نظری

دن شخصیت به  کرمنتسب  فرضی و مجازی دارد، زیرا شخصیت واقعی تنها متعلق به انسان است و
 دیگر موضوعات امری مجازی است.

می نظر  نظریبه  ایران  حقوق  در  بیشترواقعی  ۀرسد  حقوقی  شخص  باشقابل  بودن  زیرا    ، دقبول 
قوانین موجود با گسترش و فعالیت اشخاص حقوقی و آزادی نسبی در این زمینه مساعد است و حتی 

  ۀ شود )مادع معین شرط وجودی دانسته نمیثبت نزد مرج   بعضی از اشخاص حقوقی    درخصوص 
ای در تعاریف خود از شخصیت حقوقی، اراده  ، نظران نیز(. برخی صاحب1311  قانون تجارت   587
بودن واقعی  ۀاند که تأییدی بر نظریافراد را برای شخص حقوقی قائل شده  ۀدا وص و مجزا از ارمخص

 (.57: 1370/4شخصیت حقوقی است )امامی، 
  قانون تجارت  591  ۀتا ماد  583  ۀ شخص حقوقی از ماد  ۀ های حقوقی دربارگزاره   ۀایران، شالوددر  

گزاره   بینیپیش   1311 این  طرح  با  است.  قانشده  یا  های  شرکت  نهاد،  هر  حقوقی  شخص  ونی، 
قانون پدید آمده باشد. اگر این دو شرط در   موجببهیا  است  ای است که یا به ثبت رسیده  سسهؤم

ی که در قالب  هیئتشخصیت نداشته و هر گروه یا  سسه ؤاشد، از نگاه قانون، شرکت، نهاد یا ممیان نب
م یا  شرکت  پایؤیک  بر  شود  بزه  مرتکب  عم  ۀسسه  واقع  قواعد  تعقیب  تحت  کیفری  حقوق  ومی 

رسد که میان شخص حقوقی در حقوق کیفری با شخص حقوقی در شوند؛ با این حال به نظر می می 
شد. باید پذیرفت که در حقوق کیفری، بر عکس دیگر    تفکیک  بهتجاری باید قائل  روابط خصوصی و  

از این نگاه به  ، ستندها موضوع حق و تکلیف مدنی نیسسهؤها و مهای حقوق، شرکتشاخه   بلکه 
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بزه شده است؛ خواه این گروه یا   انجام   گروهی یا جمعی سبب  ۀ شود که یک ارادنگریسته می  هاآن 
ولی در هر حال شخص حقوقی به    ، سسه ثبت شده باشند یا خیرؤجمع در قالب یک شرکت یا م

ا باید از جهت  در حقوق کیفری، شخص حقوقی حقوق خصوصی ر  ، روند. به بیان دیگر شمار می
ورداری از حقوق و  ماهیت، کارکرد و ارادۀ مشترک سنجید و ثبت آن تنها یک شرط شکلی برای برخ 

 تکالیف است. 
 . مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی۱-۴

گفته شده کیفری  مسئولیت  از  تعریف  یا    است   در  قابلیت  از  است  عبارت  کیفری  »مسئولیت 
(. حقیقت 21:  1390خود« )میرسعیدی،    ۀمجرمان  اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار

که بنابراین    است  تعریف بهره گرفته  ۀارائ  عنوانبهوع  این است که تعریف مذکور از شرایط تحقق موض 
روشن نمی از   ۀکنندتواند  برخورداری  کیفری  مسئولیت  از  منظور  گفت  باید  بنابراین  باشد.  مفهوم 

برای آن مجازات    گذارقانونفتار خالف هنجاری است که  گویی در برابر هرگونه رتکلیف به پاسخ
 (.8: 1395تعیین کرده است )جعفری، 

مستلزم تحقق ارکان مادی و    ، اعم از حقیقی و حقوقی  ، ارتکاب جرم از طرف تمامی اشخاص
دانیم، اشخاص حقوقی وجود عینی و ملموس ندارند تا  گونه که میلکن همان  ؛معنوی آن جرم است

این اعتبار رکن مادی جرم را مرتکب شوند و رکن معنوی جرم را دارا باشند. حقوق کیفری    بتوانند به
تعاریف و ارکان جرم،    ،ر یک رویکرد فردگرایانۀ مسئولیت اتکا دارد. علت وجودی حقوق کیفری ب

هایی هستند  گذار بر آن و کیفیت اجرایی مقررات کیفری از جمله حوزه تأثیرمسئولیت کیفری و عوامل  
به )عبداللهی، که  دارند  قرار  فردی  تحلیل  معرض  در  و  متأثر  ا147:  1389  شدت  در  طبعًا  ین  (. 

رویکرد، انتساب جرم به شخص حقوقی و طرح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با موانع جدی 
ا    چراکه   ، سناد تقصیر استا    ۀمانع در این راه مسئل  ترینمهمرو خواهد بود. لکن  روبه سناد  آشکارا 

 صیر به اشخاص حقوقی دشوار است. تق
تکیه بیش اذعان داشت در مورد اشخاص حقوقی  باید  بر تقصیر فردی و خطاهای  ازلکن  حد 

اولویت    هاآن  . تحلیل ساختاری اشخاص حقوقی بر رویکرد فردگرایانه در مورد نیست  انسانی منطقی
  بارزیانقت این است که حوادث  ناپذیر تلقی شوند، حقیهرچقدر خطاهای انسانی اجتناب  ، زیرا دارد 

ندرت محصول اشتباهات فردی هستند، بلکه بیشتر آن حوادث فعالیت اشخاص حقوقی به  ۀدر عرص 
توجه قرار گیرند )ولز،    علیت خود عوامل بسیار پیدا و پنهانی دارند که باید با دقت مورد   ۀدر زنجیر

در اشخاص حقوقی، قصور   جرایموقوع  دیگر، در ایجاد این حوادث و    عبارت   (. به16-17:  2011
با نارسایییا خ های دیگر، مانند قصورهای نامحسوس مدیریتی و ارتباطی،  طای فردی در مقایسه 
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ها، سازمان پیچیده و متداخل و مانند آن، از اهمیت زیادی برخوردار نیست، لذا توجه نارسایی روش 
 تر است. همبه شرایط یا ساختاری که حوادث در آن اتفاق افتاده م

قانون   143  ۀ اصولی استوار است که در ماد   یۀ ری اشخاص حقوقی بر پادر حقوق ایران مسئولیت کیف 
زمان شخص ای و اصل مسئولیت هم و شامل اصل مجرمیت عاریه است  اشاره شده  مجازات اسالمی 

مباشر ای، مجرمیت در واقع از آن  مبنای اصل مجرمیت عاریه   باشد. بر حقیقی و شخص حقوقی می 
 143  ۀ که در مادشود، چنان فری به شخص حقوقی عاریه داده می است و صرفًا بخشی از مسئولیت کی

ۀ شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نمایند است  قانون مذکور تصریح شده  
زمان م قانونی آن به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مطابق با اصل مسئولیت ه

بدان تصریح شده است، مسئولیت کیفری   143  ۀ که در ماد  مسئولیت شخص حقوقی و شخص حقیقی 
جمع است. به عبارت دیگر، اگرچه شخص قابل   شخص حقوقی با مسئولیت کیفری شخص حقیقی 

تواند دلیلی بر له به هیچ عنوان نمی ئمجازات است، اما این مس قابل   و  ارد حقوقی مسئولیت کیفری د 
 (.26- 18:  1395)جعفری،    ت شخص حقیقی مرتکب جرم از مجازات باشد برائ

شخص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی   ، اشاره شد ترپیشالبته همان گونه که 
ماد  انون مجازات اسالمیق  20  ۀو اشخاص حقوقی حقوق عمومی است و در ماد به    143  ۀناظر 

،  20  ۀ ماد  ۀعام شناسایی شده است، لکن در تبصر  طوربهمسئولیت کیفری این اشخاص    ،همان قانون
ا     مستثناکنند از عمومات حکم  عمال حاکمیت می اشخاص حقوقی حقوق عمومی در مواردی که 

ولیت مدنی هم جایگاهی نداشته و بر  ئعمال حاکمیت حتی مساند. البته باید در نظر داشت در ا  شده
مس  11  ۀماد  ۀپای اعمئقانون  مورد  در  مدنی،  دولتولیت  بر  ،ال حاکمیت  اقداماتی که  حسب  هرگاه 

دولت مجبور    ، منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود  تأمینضرورت برای  
با لحاظ معیار   و  بینیپیشبه پرداخت خسارات نخواهد بود.  شده در این ماده و با توجه به اطالق 

ولیت کیفری شخص حقوقی تنها در ئگفت که مس  توانمی   انون مجازات اسالمیق  143  ۀکلیت ماد
های  مانند رفتارهای سودآور یا خیریه و کنش  ، عمال تصدیعمال حاکمیت دولت راه ندارد وگرنه در ا  ا  

 های خصوصی نیست.های دولتی و شرکتبازرگانی، تمایزی میان شرکت
از بار مس مستثنا  ۀ دربار معقول و نه پذیرفتنی که »نه    است  ولیت کیفری گفته شدهئشدن دولت 

های اشخاص حقوقی انحالل  یکی از مجازات  عالوهبهاست که دولت خود را تعقیب و مجازات کند.  
ا   که  فلسفاست  با  آن  مجازات  ۀعمال  است.  مغایر  دولت  حاکمیت  قبیل استمرار  از  دیگری  های 

ف  انجام   سسه یا ممنوعیت ازؤموقت م  یتعطیل ای یا عالیت حرفه مستقیم یا غیرمستقیم یک یا چند 
سازگاری    تنهانهسسات عمومی،  ؤخطیر دولت و م  ۀمراقبت قضایی شخص حقوقی، با طبع و وظیف
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(. البته باید به این 471:  1389اللهی،  ندارد، بلکه با اعمال حاکمیت دولت در تضاد است« )فرج 
اشخاص   که  داشت  توجه  در  مستثنانکته  اسالمق  20  ۀ ماد  ۀتبصرشده  مجازات  از    یانون  تنها 

اند و از لحاظ امکان محکومیت به دیه و خسارت  های تعزیری مذکور در ماده معاف شدهمجازات
 خواهند بود.  آن قانون 14 ۀماد رۀهمچنان تابع عموم تبص

 اشخاص حقوقی جرایم های مربوط به تحقیقات مقدماتی . چالش۲
  بینی پیشی اشخاص حقوقی  ه یک نظام خاصی برای مسئولیت کیفرک  هنگامی  ، از نظر ماهوی

باشد، زیرا تمام مقررات دادرسی شود باید توجه داشت که این موضوع نیازمند دادرسی ویژه نیز میمی 
حقوقی  جرایم اشخاص  مورد  در  حقیقی  نیستقابل  اشخاص  محاکم  ؛اجرا  و  تعقیب  طرفی   ۀ از 

یت ندارد. این است که در مورد اشخاص حقیقی موضوع اشخاص حقوقی نیازمند مقررات خاصی  
 ساز دادرسی افتراقی اشخاص حقوقی است. وضعیت بستر و زمینه

که در ظاهر به  است  دو سیاست در این مورد مدنظر بوده    ، در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
ند  اسیاست عبارت این دو  .جمع هستندرسد با هم تعارض داشته باشند، اما در حقیقت قابل نظر می

یکسان  :از آیینسیاست  افتراقیسازی  دیگری  و  دادرسی  یکسانهای  دادرسی.  آیین  سازی  سازی 
سیاستآیین از  یکی  دادرسی  جلوه های  که  است  بههایی  قانون  این  در  آن  مشخص های    طور 
دادگاه کیفری    خصوصدر این قانون تمام مقررات آیین دادرسی کیفری در    چراکهمالحظه است،  قابل
دادگاه کیفری   ۀجای قانون آیین دادرسی از واژیعنی در جای  ؛گاهی خاصشده است و نه داد  بینیپیش 

های کیفری  که دادگاهاست  بیان شده    انون آیین دادرسی کیفری ق   294  ۀاستفاده شده است. در ماد
 انقالب.  دادگاه ، نظامی، اطفال و نوجوانان و2و  1های کیفری ادگاهد :ند ازاعبارت 

شده است،    بینیپیش ای که در این قانون  در مورد نظام دادرسی  توان گفتمی  ، به عبارت دیگر
مگر موارد خاص که دادرسی    ،ها اعمال شودیکسان در تمام دادگاه  صورت بهاصل بر این است که  

 توجیه باشد. قابل افتراقی مورد نظر و
واد  اشخاص حقوقی اختصاص دارد که شامل م  جرایمیک فصل به آیین دادرسی    ، در قانون جدید

 جرایمسازی آیین دادرسی  باشد. یعنی در ضمن این مواد سعی شده است که افتراقیمی   696تا    688
 اشخاص حقوقی نمود پیدا کند. 

  : کلی تقسیم کرد  ۀ توان مقررات آیین دادرسی را در مورد اشخاص حقوقی به سه دستدر واقع، می
آیین دادرسی را دربرم دستۀ اول آیین دادرسی ی که طیف وسیعی از مقررات  گیرد مقررات عمومی 

اشاره   قانون آیین دادرسی کیفری   696ۀ  است که در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری است. در ماد
نشده باشد    بینیپیش اشخاص حقوقی    جرایم ای در مورد  شده است که در هر موردی که مقررات ویژه 
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وم شامل برخی از مقررات آیین  د  ۀدست  ؛شودمطابق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری عمل می
که مربوط    مثاًل مقرراتی  ؛در مورد اشخاص حقوقی قابلیت اجرا ندارند  دادرسی کیفری است که اصولً 

این   چراکه  ، باشد، در مورد اشخاص حقوقی موضوعیت ندارد نظر می تحت  ۀبه حقوق متهم در مرحل
به نظارت قضایی و بخش زیادی از   گیرند یا برای مثال مقررات مربوطنظر قرار نمیاشخاص تحت

یت اجرا  مقررات آیین دادرسی که در مقام رعایت کرامت انسانی است در مورد اشخاص حقوقی قابل
 بینی پیش   انون آیین دادرسی کیفری ق  696تا    688  ۀسوم مقررات افتراقی است که در ماد  ۀدست  ؛ندارند

شود که اصوًل مواد قانون آیین  جه حاصل می بندی فوق این نتیدسته  ۀشده است. بنابراین با مالحظ
بدوًا   کیفری  حقیقی    خصوص  دردادرسی  قسمتی    است   شده  بینیپیشاشخاص  آن  که  و  نیز 

ماده صرفًا در موضوع    9ثانوی است و تنها    طوربهاشخاص حقوقی قابلیت حکومت دارد    درخصوص 
حقوقی اشخاص  دادرسی  ادامه  است.استناد  قابل  آیین  توجه   ، در  مقررات    با  عموم  اختصاص  به 

اشخاص حقوقی در    جرایم های مربوط به رسیدگی به  دادرسی کیفری به اشخاص حقیقی، چالش
 گیرد.  دید آیین دادرسی کیفری مورد مطالعه قرار میقانون ج

تحقیقات مقدماتی است، در واقع،   ۀساز دعوای عمومی مرحلیکی از مراحل مهم و سرنوشت
ا رکن  مقدماتی  پروندتحقیقات  می  ۀساسی  تشکیل  را  سرعتکیفری  و  دقت  با  دهد.  همراه  عمل 

مراحل   در طی  مرحله سبب سهولت  این  در  انصاف  و  می عدالت  کیفری  دادرسی  به  بعدی  شود. 
تحقیقات مقدماتی مجموعه اقدامات قانونی است که  » ، قانون آیین دادرسی کیفری  90 ۀتصریح ماد

قضایی مقامات  دیگر  یا  بازپرس  سوی  جمع  از  و  عالئم  و  آثار  حفظ  ادلبرای  جرم،    ۀآوری  وقوع 
 «.شودمی انجام  شدن متهمشناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی

  قانون آیین دادرسی کیفری   90  دۀگردد این است که چنانچه متهم موضوع ماالی که مطرح میؤس
شود  در ذیل تالش می  .د این نوع تحقیقات به چه کیفیتی باید صورت پذیر  ، شخص حقوقی باشد 

 پاسخ داده شود. سؤالتحقیقات مقدماتی به این  مراحل   تفکیک  به
 . احضار شخص حقوقی ۲-۱

( دعوتی است رسمی که از طرف مقام قضایی برای  14:  1375احضار یا فراخوانی )روستایی،  
به عمل می قضایی  در مرجع  (.  75  :1392آید )گلدوست جویباری،  یک شخص جهت حضور 

باشد. مقام قضایی جهت  کردن و فراخواندن می اضرمعنای ح»حضر« و در لغت به    ۀضار از ماداح
او یا شاهد دعوی و    ۀ علیه یا نمایندبازجویی، پاسخ به اتهام، ادای شهادت یا هر امر دیگری مدعی

به  هاآن  مانند احضاریه    ۀ وسیلرا  یا  می   یرسمطور  بهاحضارنامه  لنگرودیدعوت  )جعفری  ،  کند 
1374 :111.) 
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در  اینکه  و  است  حقیقی  شخص  از  مستقل  حقوقی  شخص  کیفری  مسئولیت  اینکه  به  توجه  با 
ارتکاب جرم تحت تعقیب قرار   لحاظبه مدیره    هیئت بسیاری از موارد ممکن است مدیرعامل یا اعضای  

فاوت از اشخاص حقوقی از جمله احضار این اشخاص باید مت  جرایم گیرند، لذا، ترتیبات رسیدگی به 
گیرد؛ احضارنامه فرم احضاریه یا احضارنامه صورت می   ۀوسیل ه احضار متهم ب.  حقیقی باشداشخاص  

یافتن نزد حضور   منظور به   ، دادگاه خطاب به مظنون یا متهم یا شاهد   ۀ وسیل ای است که به ای ویژه ورقه 
دیاری و شعب ات بازپرسی، دا شود و در شعبدادگاه یا بازجو، همراه با قید زمان و مکان حضور صادر می 

قانون   168  ۀدادگاه وجود دارند. مقام قضایی برای احضار یا جلب باید دلیل کافی داشته باشد )ماد 
احضاریه به احضارشونده باید مقررات و ترتیبات مربوط به ابالغ مذکور   در ابالغ   (.آیین دادرسی کیفری 

 (.ادرسی کیفری قانون آیین د   177  ۀ در قانون آیین دادرسی مدنی رعایت شود )ماد
مقررات   به  عنایت  حقوقی    ۀنحو  درخصوص   یادشدهبا  اشخاص  باید    عنوانبهاحضار  متهم 

هرگاه دلیل گوید: »می  انون آیین دادرسی کیفری ق  688  ۀدر ماد  گذارقانون  :مواردی را مدنظر داشت
ا  ، کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد   که   حضار شخص حقیقیعالوه بر 

شود تا  باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار میم متوجه او میهاات
قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی   ۀمطابق مقررات نمایند

نظری نیست مطابق  اداره   ۀ«. همچنین  قومشورتی  در صورتی    ، قضاییه  ۀکل حقوقی  شخص حقوقی 
شخص حقوقی به نام و در راستای منافع آن مرتکب    قانونی    ۀدارای مسئولیت کیفری است که نمایند

قانونی    ۀجرم شود، بنابراین در صورت وجود دلیل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، نمایند
 ۀ مشورتی شود )نظریشخص حقوقی احضار و مدافعات او به نمایندگی از شخص حقوقی استماع می

 (.  17/1/1394ـ  51/94/7 ۀ شمار
قو  ریاست  راستا  این  چالش ی ئ قضا   ۀ در  و  حقوقی  شخص  اقتصادی  کامل ساختار  درک  با  های ه 

بخشنام  در  اشخاص  از  دسته  این  بیان   1398/ 06/ 16مورخ    9000/ 77529/ 100  ۀ شمار ۀ  احضار 
»می  پاره دارند:  در  اینکه  به  پرونده نظر  از  مطروح ای  حقوقی  های  اشخاص  با  مرتبط  مراکز   ویژه به ه 

کار، احضار مدیرعامل ممکن است   انجام   های مربوط به حوادث حین نظیر پرونده   ، اقتصادی و تولیدی 
ات مقام تأکید در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد لذا با عنایت به  

بر ضرو  مبنی  العالی«  به معظم رهبری »مدظله  اقتصاد کشور،  تقویت  تولید و  از رونق  رت حمایت 
قانون آیین دادرسی   ۶۸۹و    ۶۸۸گردد: با عنایت به مفاد مواد  دادسراها و محاکم دادگستری ابالغ می 

با اشخاص با اصالحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده   ۱۳۹۲.۱۲.۴کیفری مصوب   های مرتبط 
با رعایت مقررات مربوط به احضار به شخص حقوقی احضار مدیرعامل    جایبه حقوقی الزم است  
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شخص حقوقی تحقیقات   ۀ قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نمایند   ۀ اخطار شود تا نمایند 
به  باشد  مدیرعامل  متوجه  اتهام  چنانچه  ادامه  در  و  پذیرد  صورت  ضوابط  برابر  که گونه مقدماتی  ای 

 «.شود   انجام   تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی   اقدامات قضایی موجب اخالل در روند 
انون آیین دادرسی ق  174  ۀ شود این است که آیا نشر آگهی موضوع مادالی که در اینجا مطرح می ؤ س 
رسد با توجه به اینکه شرط نشر به نظر می   . نسبت به اشخاص حقوقی موضوعیت دارد یا خیر  کیفری 

و اینکه اشخاص حقوقی در زمان تشکیل دارای اقامتگاه قانونی نبودن اقامتگاه متهم است  آگهی معلوم 
 .نیست کند و نیازی به نشر آگهی لذا ابالغ به محل اقامتگاه قانونی شرکت کفایت می   ، باشند می 

 . ابالغ به اشخاص حقوقی ۲-۲
الصول مطابق مقررات امور مدنی است. این موضوعی است در امور کیفری علیقواعد ابالغ  

سایر ترتیبات و قواعد ابالغ احضاریه و  به آن اشاره دارد: »  انون آیین دادرسی کیفری ق  177  ۀکه ماد
مکرر به قواعد   ۀ«. لذا اشارگیرد دادرسی مدنی صورت می  آیینبر اساس قانون    قضاییدیگر اوراق  

 سی مدنی از این لحاظ است.آیین دادر
خصوآنجا  از حقوق  حقوقی  اشخاص  شامل  حقوقی  اشخاص  که  عمومی یی  حقوق  و  صی 

 مجزا مورد بررسی قرار گیرد. طوربهشود، بنابراین لزم است موضوع می 
 . ابالغ به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی۲-۲-۱

اطالق کلم ماد  ۀچنانچه  اول  قسمت  در  دادرسق  68  ۀ»شخص«  آیین  مدنیانون  از    ی  اعم  را 
ان شرایطی که ابالغ واقعی  شخص حقیقی و شخص حقوقی بدانیم، در ابتدا تصور خواهد شد در هم

دارد  قابلیت تحقق  به شخص حقیقی  آن شرایط  ، نسبت  به    ، در صورت وجود  ابالغ مذکور نسبت 
آشکار می  تصور  این  نادرستی  دقت  با کمی  اما  بود.  واقعی خواهد  نیز   زیرا   ، گردد شخص حقوقی 

  ۀ از به ارادتواند مخاطب واقع شود اما خود این شخص بدون نیدرست است که شخص حقوقی می
،  تواند »بماهو شخص حقوقی« اخطاریه را تحویل گرفته و رسید به مأمور بدهدفرد یا افراد دیگر نمی

نه دست دارد که  و  شخص حقوقی نه چشم دارد که مأمور ابالغ را ببیند و اخطاریه را از او بگیرد  زیرا 
بخشیدن ابالغ  ذکور برای تحقققانون م 68 ۀبا امضا رسید بدهد. بنابراین تمسک به قسمت اول ماد

 واقعی نسبت به شخص حقوقی غیرممکن و ناکارآمد است. 
شخص حقیقی از خود آن شخص    ۀشخص حقیقی خود دارای اراده است. به عبارت دیگر، اراد

ا  تفکیک حقیقی  شخص  و  است  ارادناپذیر  طریق  از  را  خود  اجرا  انفکاک   ۀعمال  خود،  از  ناپذیر 
ارادی شخصی بیاما شخص حقوق   .کندمی  این    ۀروح است و در عین حال موجودیت دارد، ولی 

، شخص  1311ارت  انون تجق  588  ۀشخص از موجودیتش منفک است. به عبارت دیگر، به اعتبار ماد
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خود  از  منفک    ۀدهد باید از طریق اراد  انجام   خواهدمی  تواند مخاطب واقع شود، اما آنچهحقوقی می 
 د. شخص حقوقی است اعمال کن ۀنمایند عنوانبهسمت که در شخص حقیقی ذی

ۀ  . ماد کنندمیشخص حقوقی را اعمال    ۀفوق، اکنون باید دید چه اشخاصی اراد  ۀبا توجه به مقدم
مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط  دارد: »قانون تجارت در این باره مقرر می   ۀلیح  125

« از  .کت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد شر  ۀمدیره به او تفویض شده است نمایند هیئت
ات  دوم مدیرعامل شرکت در حدود اختیار  ۀ مدیره و در وهلهیئتاول    ۀآید که در وهلاین ماده برمی

جز در موضوعاتی که در صالحیت خاص مجمع عمومی است،    ، شرکت را  ۀشده به او ارادتفویض 
توان  گفته شد می آنچهو  انون آیین دادرسی مدنیق 68 ۀبنابراین از جمع مقررات ماد .کننداعمال می

رسید اخذ شرکت یا به مدیرعامل تحویل و رۀ مدی هیئتشخص حقوقی به  ۀنتیجه گرفت اگر اخطاری 
 .گردد، این ابالغ واقعی خواهد بود

 استقانونی    ۀبا توجه به نظر فوق، اکنون این سؤال مطرح است که آیا دیدگاه مذکور دارای پشتوان
حقوقی و   ۀقانونی است بلکه از پشتوان  ۀدارای پشتوان  تنهانهدر پاسخ باید گفت، دیدگاه فوق    .ریا خی

 شود.اشاره می هاآن به ترتیببهمند است که قضایی نیز بهره  ۀروی
کل حقوقی و تدوین قوانین  اداره   ، در ارتباط با موضوعاتی که قانون در مورد حکم صریحی ندارد 

بقضایی  ۀقو اداره مرجعی  استعالمات قضات است.  به  پاسخگویی  نظری  ۀ رای    ۀ شمار  ۀ مذکور طی 
چون شخص  ته است: »درخصوص ابالغ به اشخاص حقوقی چنین اعالم داش  7/1/80  -7695/7

نمی آن مؤسسحقوقی مستقیماً  یا کسی که حق امضا    ۀتواند طرف خطاب واقع شود مدیر  حقوقی 
مدیر یا کسی که حق امضا دارد ابالغ شود این   شود و اگر به شخصیدارد، مخاطب محسوب می

حقوقی به  حقوقی آن است که اگر اخطاریۀ مربوط به شخص    ۀ منظور ادار  «ابالغ واقعی خواهد بود.
ابالغ واقعی است و درست است که    ،و رسید اخذ گردد  شود  حق امضا تحویل  ۀمدیرعامل یا دارند

تصریح اخذ رسید  و  اخطار  تحویل  به  نظریه  آن  مدیر«    در  به شخص  »ابالغ  معنای  اما  نگردیده، 
ع  تواند مخاطب واقمذکور گفته شده است شخص حقوقی نمی  ۀچیزی جز این نیست و اگر در نظری 

گو و خطاب نسبت به شخص حقوقی »بما هو شخص حقوقی« ممکن وشود منظور آن است که گفت
 مخاطب قید کرد.  عنوانبهنیست، نه اینکه نتوان در اخطاریه نام شخص حقوقی را 

مهم    ۀسه نکت،  در مورد چگونگی ابالغ به شخص حقوقی  انون آیین دادرسی مدنیق  76  ۀماداز  
 آید:به دست می

اشخاص حقوقی، مخاطب اوراق قضایی مدیرعامل یا قائم مقام اوست؛ یعنی   خصوص در    (الف
ر واقع اوراق را به مدیرعامل اما مأمور ابالغ باید د  ، شودنام شخص حقوقی در اخطاریه قید می   چندهر



 قدسی و فاضلی هریکندی  / یحقوق اشخاص  جرایم یمقدمات قاتیتحق یهاچالش 

 

۲۲۹ 

  68  ۀبه ماد  یین دادرسی مدنیانون آق  76  ۀ ماد  ۀو رسید اخذ نماید. اشاردهد  یا قائم مقام او تحویل  
آن شخص و    ۀهمان قانون حاکی است که عمل تحویل اخطاریه به شخص حقوقی از طریق نمایند

 .آن قانون است 68 ۀشرح مادرسید در حقیقت تحقق همان ابالغ واقعی به  عنوانبهاخذ امضا 
حق امضا باشد   مقام شخص دیگری نیز از طرف شرکت دارایچنانچه عالوه بر مدیر و قائم( ب

حق امضا« در   ۀتواند اخطاریه را تحویل گرفته و رسید به مأمور تسلیم نماید. ذکر عبارت »دارندمی 
در قوق فرانسه گفته شده است: »در مورد مشابه، در حهمان قانون دلیل این نکته است.    68  ۀماد

نمایند که  صورتی  در  فرانسه  اجاز  ۀحقوق  متبوع  شرکت  طرف  از  حقوقی  تحویلشخص  رفتن  گه 
 (. 106: 1378« )شمس، واقعی است  اخطاریه را داشته باشد این ابالغ  

مأمور    ، چنانچه به مخاطب دسترسی حاصل نشود  ، گونه که در مورد شخص حقیقیهمان  (ج
اخطاریه را باید به یکی از بستگان یا خادمین   انون آیین دادرسی مدنیق  70و    69مواد  ابالغ مطابق  

د نماید،  نیز  ابالغ  مورد شخص حقوقی  قانون    در   گذارقانون ر  در صورت عدم  این  را  راهکار لزم 
در امضا ارائه داده است و راهکار مذکور آن است که    مقام  عامل یا قائمدسترسی مأمور ابالغ به مدیر

ول دفتر شخص  ئشده، اخطاریه را به مساین صورت، یعنی در صورت عدم دسترسی به اشخاص ذکر
دارای حق امضا    ، ول دفترئیعنی مس  ، گیرندهنماید. نتیجه اینکه در اینجا چون تحویلحقوقی ابالغ می

ر مورد اشخاص  گونه که دهمان  ، ، ابالغ به او ابالغ قانونی است باشد و سمت مدیریت را نیز ندارد نمی
 حقیقی نیز تحویل اخطار به خادم یا بستگان ابالغ قانونی است. 

 . ابالغ به اشخاص حقوقی حقوق عمومی۲-۲-۲
مدنیق  75  ۀماد دادرسی  آیین  و   انون  دولتی  مراجع  به  مربوط  اوراق  که  است  کرده  مقرر 

مقام او ابالغ  ائمور به خدمات عمومی به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قها و مؤسسات مأمشهرداری
( اداره یا ۀاول ابالغ به رئیس دفتر )دبیرخان  ۀشود. در واقع در ادارات دولتی نیز چون مقنن در مرحل

اول و ابالغ به    ۀگونه که ابالغ به شخص حقیقی در مرحلمقام او را مقرر کرده است، پس همانقائم
شده است، در مورد ادارات و   اول واقعی تلقی  ۀابالغ مرحل  عنوانبهشخص حقوقی    شخص مدیر

ابالغ    ،اول قرار داده است  ۀمقام او را در ردیف مرحلمراجع دولتی نیز چون مقنن رئیس دفتر یا قائم
  یک از آن دو واقعی خواهد بود. البته در مورد ابالغ به ادارات دولتی شکی نیست در جایی که به هر

 اولی ابالغ به رئیس اداره نیز واقعی است. به طریق  ، ابالغ به رئیس دفتر ابالغ واقعی باشد
 . تبیین اتهام به شخص حقوقی۲-۳

تبیین اتهام که مربوط به مرحل اشخاص حقوقی بیش از   درخصوص باشد  تحقیق می   ۀ چگونگی 
آیین دادرسی کیفری   قانون   195  ۀ اشخاص حقیقی ماد  درخصوص برانگیز است.  ال ؤ اشخاص حقیقی س 
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درخور    ۀ« نکت .   کند... آن را به شکل صریح به وی تفهیم می   ۀ ع اتهام و ادل ... سپس موضو دارد: » بیان می 
رسد معنای »تفهیم« با »ابالغ« یا »اعالم« تفاوت داشته باشد. در دو مورد اخیر ذکر اینکه به نظر می 

طب مورد ابالغ، با اخذ رسید کتبی، به مخا   ۀ سند یا نوشت ای از  امری با رعایت تشریفاتی مثل دادن نسخه 
اعالم، بدون لزوم تشریفاتی خاص، امری به سمع و نظر مخاطب یا مخاطبین   فرایندشود و در  ابالغ می 

 (.65:  1395)ناجی زواره،   تفهیم، امر یا مطلب باید به مخاطب فهمانده شود   فرایند رسد. اما در  می 
واژ از  سخن،  »تبیین  ۀاستفاده  دیگر  به  است.  برداشت  این  گویای  نیز  شخاص  ا  درخصوص« 

 کند.  »تبیین« استفاده می  ۀاشخاص حقوقی از واژ ۀ »تفهیم« و دربار ۀاز واژ گذارقانونحقیقی، 
ماد به  توجه  بذل  با  می  ۀ همچنین  مشخص  ویژگیمذکور  از  یکی  اتهام  شود  تفهیم  های 

)عبداللهی،  شخصی است  آن  متهم    راکهچ  ، (41  :1390بودن  شخص  به  ماده    عنوانبهعبارت 
تفهیم اتهام به شخص حقوقی باید گفت اتهام برای    درخصوص نماید. اما  تصریح میشونده  تفهیم

شود، زیرا شخص  قانونی آن تبیین می   ۀبلکه برای نمایند  ، خود شخص حقوقی قابلیت تفهیم ندارد 
 تواند مستقاًل طرف خطاب واقع شود. نمی ، خود ، حقوقی

نماینده اگر  ن  ، خود  ، اما  قرار گیرد،  اتهام در جایگاه متهم  تفهیم  به شخص حقیقی    انجام   سبت 
حقوقی  می  شخص  و  کند  ۀنمایند  بایدشود  معرفی  نیست  وی  متوجه  اتهام  که  را    چراکه   ، دیگری 

فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص  انون آیین دادرسی کیفری  ق  688  ۀماد  ۀتبصر  موجببه
وجودی این تبصره پیشگیری از    ۀفلسفدار شود.  تواند نمایندگی آن را عهده حقوقی شده است نمی

 تعارض منافع میان منافع شخص حقوقی و شخص حقیقی است. 
ماد  درخصوص  به شخص حقوقی  اتهام  تبیین  آیین دادرسی کیفری ق  689ۀ  کیفیت  مقرر    انون 

شود. حضور م وفق مقررات برای وی تبیین میشخص حقوقی، اتها ۀپس از حضور نماینددارد: »می 
تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و    انجام   قوقی تنها جهت شخص ح ۀنمایند

 «.شودهای مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمیاز الزامات و محدودیت یکهیچ
 کیفری برای شخص حقوقی  تأمین . قرار ۲-۴

ه صادر دیدبزه ین حقوق کیفری با هدف دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار او و تضم تأمینقرار 
  تأمیناصلی صدور قرار    ۀ(. با توجه به هدف و فلسفانون آیین دادرسی کیفری ق  217  ۀ شود )مادمی 

حقوقی    چندهرکیفری،   اشخاص  مورد  در  فرار  از  جلوگیری  و  دسترسی  تضمین  همچون  مواردی 
 شخاص کاربرد دارد. این دسته از ا درخصوص ه دیدبزه یقینًا مالک تضمین حقوق  اما ، مصداق ندارد 

شخص حقوقی نیز باید بیان داشت که   ۀکیفری نسبت به نمایند  تأمینصدور قرار    خصوص در  
نمایند به  قراری نسبت  قرارهای مذکور یاد  ۀصدور چنین  قانونی است و صدور  فاقد وجاهت  شده 



 قدسی و فاضلی هریکندی  / یحقوق اشخاص  جرایم یمقدمات قاتیتحق یهاچالش 

 

۲۳۱ 

  ۀ مادپذیر است. مطابق  گیرندۀ شخص حقوقی امکاننسبت به مدیرعامل یا اشخاص تصمیم  صرفاً 
شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای    ۀپس از حضور نمایند»   ، قانون آیین دادرسی کیفری   689

تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی    انجام   شخص حقوقی تنها جهت  ۀشود. حضور نمایندوی تبیین می 
د  های مقرر در قانون برای متهم در موراز الزامات و محدودیت   یکهیچوقی است و  به شخص حق

اقدام به تعیین قرارهای    گذارقانونقانون مذکور،    690  ۀ «. همچنین مطابق مادشودوی اعمال نمی
 کیفری خاص اشخاص حقوقی نموده است. تأمین
ر گرفته شده است. لذا قرارهای  خاص در نظ   تأمین در قانون جدید برای اشخاص حقوقی دو قرار    
  تأمین شود. این دو قرار  ه در مورد اشخاص حقوقی صادر نمی شد   بینی پیش   217  ۀ ای که در ماد گانه ده   تأمین 

  این قانون قرار ممنوعیت   690  ۀ شده است. در ماد   بینی پیش با توجه به ویژگی و اقتضائات شخص حقوقی  
های شغلی مطرح شده است؛ یعنی اگر شخص حقوقی شرکت یا سازمانی است  برخی از فعالیت   انجام 

ی که در این قانون  تأمین در قالب قرار    ( کند اًل محیط زیست را آلوده می مث )   که فعالیت آن مجرمانه است 
 ها را گرفت. دوم قرار منع تغییر ارادی است.  توان جلوی این فعالیت شده است می   بینی پیش 

در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور    691  ۀدو قرار مذکور، مطابق مادالبته افزون بر  
 (.  63: 1398زادگان و دیگران، ذن ؤنع است )م خواسته بالما تأمینقرار 

چالش در موردی است که شخص حقیقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب  
، آن شخص حقوقی را منحل و به شخص از نظر حقوقی  ، گیردجرم شود و وقتی تحت تعقیب قرار می 

ی که برای شخص حقیقی تأمینقرار  حقوقی دیگری تبدیل کنند یا ماهیت آن را عوض کنند. لذا مشابه  
شده است تا    بینیپیششود تا از فرار وی جلوگیری شده و فرد در دسترس باشد، در اینجا  صادر می

تبد تغییر ارادی شخص حقوقی و  از  اتهام  قراری صادر شود که  تا زمانی که تکلیف  آن  یل ماهیت 
بند   در  آن  حقوقی  و وضعیت  نشده جلوگیری شود  دادرسی  ق  690  ۀماد«  ب»مشخص  آیین  انون 

 شده است.  بینیپیشکیفری 
کند،  مشابه مواردی که شخص حقیقی فوت می   ، قانون منحل شد  موجببهگر شخص حقوقی  ا

شده که اگر شخص    بینیپیش   692  ۀدر این مورد هم در ماد  .شود یا خیرقرار موقوفی تعقیب صادر می
 شود. قرار موقوفی تعقیب صادر می قانون منحل شد، در مورد اتهام او موجببهحقوقی 

شخص حقوقی نیز باید بیان داشت که صدور    ۀکیفری نسبت به نمایند  تأمیندر مورد صدور قرار  
هت قانونی است و صدور قرارهای مذکور صرفًا نسبت  شده فاقد وجایاد  ۀ چنین قراری نسبت به نمایند

یا اشخاص تصمیم امکان  ۀگیرندبه مدیرعامل  این موضوعی است که پشخص حقوقی   ذیر است؛ 
 به آن اشاره دارد. 689 ۀماد
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با توجه به پذیرش انتساب بزه به اشخاص حقوقی، مقام قضایی در قرارهای نهایی مانند    در نهایت
تعقی یا موقوفی  به دادرسیمنع  یا    ب، جلب  باید مشخصات چه شخص  تنظیم کیفرخواست  در  یا 

 اشخاصی را قید کند؟
مدیره قابلیت انتساب  هیئتداشت چنانچه جرم یا بزه به مدیرعامل یا اعضای   در پاسخ باید بیان

شود به همراه شخص حقوقی درج می  هاآن  داشته باشد، در قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، نام 
اما در فرضی   ، صادر کرد هاآن ای برایتوان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست جداگانهآنکه می یا

یا به جهتی از جهات مانعی برای تعقیب    رفًا قابلیت انتساب به شخص حقوقی را داشته باشدکه بزه ص 
نمایند مشخصات  باید  کیفرخواست  و  دادرسی  به  جلب  قرار  در  باشد،  حقیقی  قانونی    ۀ شخص 

 شخص حقوقی نوشته شود. 
 . کفالت شخص حقوقی ۲-5

فالت شخص حقیقی را بدون در صورت احراز مالئت کفیل، ک  ، مراجع قضایی آن است که  ۀروی
و شرط می  اما  قید  پرسش مطرح می  درخصوص پذیرند.  این  آیا کفالت  اشخاص حقوقی  شود که 

 ذیر است؟ پشخص حقیقی از شخص حقوقی )که متهم به ارتکاب جرم است( امکان
ال نخست باید بیان داشت که قرار کفالتی که در قانون آیین دادرسی کیفری مطرح  ؤس  درخصوص 

ت در واقع عقد کفالت است که در قانون مدنی از آن سخن به میان آمده است. در تعریف  شده اس
آن احد   موجببهکفالت عقدی است که  بیان شده است که »  انون مدنیق  734  ۀعقد کفالت در ماد

»احضار«  ۀ  «. نوع برداشت از واژ  کند...طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می
توان گفت که احضار هم در مورد شخص  دارد. از یک سو می  تأثیرال  ؤماده در پاسخ به این سدر این  

دارد  این نحو  ، حقیقی و هم اشخاص حقوقی کاربرد  نام    ۀکه در احضاری   به  نام و  شخص حقیقی 
  ۀ شود و بعد از ابالغ، نمایندشده قید میشخص حقوقی نام تجاری ثبت  ۀخانوادگی و در احضاری 

حقوق  میشخص  حاضر  میی  دیگر  سوی  از  اما  مقابل  شود.  در  تنها  احضار  که  داشت  بیان  توان 
برخوردار از اراده باشد تا    شعور  چون مخاطب احضار باید شخص ذی  ، شخص حقیقی کاربرد دارد

حاضر همان  که  احضار  مفاد  که  به  است  حالی  در  این  کند  عمل  است  قضایی  مقام  نزد  شدن 
در قانون آیین دادرسی کیفری   گذارقانونپذیر نیست. الفاظ  امکان  شخص حقوقی این امر  درخصوص 

بیان انون آیین دادرسی کیفری ق 688 ۀدر ماد گذارقانون نمونه  عنوانبهتر است. به دیدگاه دوم نزدیک
در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی، عالوه بر »احضار« شخص حقیقی، به شخص    که  دارد می 

نمایند   شودحقوقی »اخطار« می  نماید. همان  ۀتا  معرفی  را  می  قانونی خود  شود  گونه که مالحظه 
اخطار استفاده   ۀاز کلمشخص حقوقی    ۀ احضار و دربار  ۀدر مورد شخص حقیقی از واژ  گذارقانون
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مواد   آن  بر  افزون  دادرسی کیفری  ق   174تا    168کرده است.  آیین  در شخص  انون  جملگی ظهور 
کند  می   بینیپیشکه تنها امکان صدور دو قرار را در مورد شخص حقوقی    690  ۀ حقیقی دارد. مفاد ماد

 یدی بر این دیدگاه است.ؤم
 . انحالل شخص حقوقی ۲-۶

یی که شخص متهم  آنجا  شود. ازعلیه موقوف می عمومی با فوت متهم یا محکوم جریان دعوای  
تواند چالش بیشتری در اشخاص حقیقی نیز موضوع انحالل می  ، تواند حقیقی یا حقوقی باشدمی 

کننده به جرم مکلف است پس از  ابتدا در باب فوت اشخاص حقیقی مرجع رسیدگی در  داشته باشد.  
تعقیب کیفری او، قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا صادر نماید. البته در مورد  احراز فوت، نسبت به  

دادرسی نبوده   ۀن قرار مانع ادام( و ضرر و زیان شخصی ای85  ۀو ماد  13  ۀ ماد  1  ۀتبصر  موجببهدیه )
  درخصوص کند.  ه رسیدگی کیفری ادامه پیدا می دیدبزه و با توجه به لزوم جبران خسارات وارده به  

اما  مج این مجازات ساقط گردیده،  با فوت متهم  نیز  بر  جایبهازات قصاص  ماد  آن   435  ۀاساس 
پرداخت خواهد بود. فوت متهم حتی در  قابل شدهفوت  ، دیه از اموال مرتکب  انون مجازات اسالمیق

باشد نیز باعث سقوط دعوی عمومی شده و با توجه  جزای نقدی می   هاآن  ی که مجازاتجرایممورد  
ها اصالح مرتکب و ارعاب وی بوده و با فوت این هدف  مجازات  بسیار مهم اینکه یکی از اهداف  به

انند جزای نقدی نیز با فوت مرتکب اجرا  های مالی مرسد حتی مجازاتبه نظر می  ، گردد منتفی می 
الف  بودن این بند برخ و مطلق  13  ۀرسد با توجه به بند نخست مادگردد. در هرحال به نظر مینمی

چه قبل از صدور   ، ها، در صورت فوت مرتکب بودن مجازاتقوانین قبل و با عنایت به اصل شخصی
گردد. این جهت از جهات سقوط  جرا صادر میحکم قطعی و چه بعد از آن، قرار موقوفی تعقیب یا ا

 تعقیب نیز جاری است.  ۀیک از مراحل دادرسی حتی قبل از مرحلدادرسی در هر
یی که فوت به معنای  آنجا که اشخاص حقوقی تحت تعقیب کیفری قرار دارند، از اما در مواردی

»انحالل« یابند.    ایشان مصداق ندارد، این اشخاص ممکن است به دلیل مختلف  ۀ مصطلح دربار
در مورد انحالل غیرارادی مانند   692  ۀارادی یا غیرارادی باشد. ماد  صورت به تواند  این انحالل می 
ارادی شخص  ردر صورت انحالل غیدارد: »اساس حکم دادگاه اشعار می  نحالل برورشکستگی یا ا

ت مربوط به قرار موقوفی شود. مقررا حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا صادر می
تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط  

یی که ممکن است برای فرار از مسئولیت کیفری آنجا  ارادی از  صورت به« اما انحالل  .شودمیاقدام  
فهوم مخالف ماده از موجبات شود، بر اساس م  انجام   کنندگان شخص حقوقیو مجازات از سوی اداره 

حتی در صورت انحالل، رسیدگی کیفری    ، گردد. در این صورت سقوط دعوی عمومی محسوب نمی
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قانون مجازات    20  ۀهای قانونی مادتواند پی گرفته شده و این شخص به مجازاتمی  شخص حقوقی
 اعمال باشد( محکوم شود. قابل )هرکدام کهاسالمی 

 نتیجه 
شود، باید توجه می   بینیپیش اصی برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی  که نظام خهنگامی

و    جرایمارتکاب، فراوانی برخی    ۀزیرا شیوباشد،  داشت که این موضوع نیازمند دادرسی ویژه نیز می
از اشخاص حق  جرایم پیامدهای   تمام مقررات دادرسی یاشخاص حقوقی گاه متفاوت  قی است و 

مورد    جرایم در  حقیقی  حقوقیاشخاص  محاکمقابل  اشخاص  و  تعقیب  طرفی  از  نیست.    ۀ اجرا 
وعیت ندارد. این اشخاص حقوقی نیازمند مقررات خاصی است که در مورد اشخاص حقیقی موض 

زمینه و  بستر  دو شخصیت  وضعیت  وجود  به جهت  است.  حقوقی  اشخاص  افتراقی  دادرسی  ساز 
از این اشخاص متفاوت است. به    مستقل برای شخص حقوقی و مقام مسئول آن، تعقیب و تحقیق

برای  ای را  باید آیین دادرسی ویژه   گذارقانونعبارتی با شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی،  
اشخاص مذکور تعیین نماید، یعنی یک آیین دادرسی کیفری افتراقی بر تحقیقات این اشخاص حاکم  

متهم حاضر شوند و به    عنوانبهضایی  توانند نزد مقام قباشد. از آن جایی که اشخاص حقوقی نمی 
د اشخاص  اتهامات خود پاسخ دهند بسیاری از الزامات قانونی و تشریفات دادرسی کیفری که در مور

های امر ابالغ، کفالت،  اجرا است در مورد اشخاص حقوقی قابلیت اعمال ندارد. ظرافتقابل  حقیقی
تری برای دادرسی تر و دقیقتمهیدات مفصل  گذارنقانوکند که  جلب و تفهیم یا تبیین اتهام ایجاب می 

حقوقی   چالش  بینیپیشاشخاص  آن  بر  افزون  و  کند.  حقوقی  اشخاص  انحالل  به  مربوط  های 
های تجاری در مراحل پیش از ثبت  همچنین وضعیت خاص برخی اشخاص حقوقی همچون شرکت

رسیدگی به اتهام شرکت    ۀیویا ادغام شرکتی تجاری در شرکتی دیگر و بحث مسئولیت کیفری و ش 
در   گذارقانونهایی است که ضرورت دارد  له چالشکننده حسب مورد از جمشونده یا ادغام ادغام 

بر این اساس پیشنهادهای ذیل برای بهبود    قانون آیین دادرسی کیفری به تفصیل به این موارد بپردازد.
 شود: دادرسی اشخاص حقوقی پیشنهاد می  فرایندو تقویت 

تعیین   منظورهبهایی را  واکنش  باید  گذارقانوندر بخش مربوط به احضار اشخاص حقوقی    .1
تواند شامل اجراها میکند. این ضمانت  بینیپیشاجرای عدم حضور نمایندۀ شخص حقوقی  ضمانت
نقلمسدود ممنوعیت  بانکی،  حساب  عمومی،  وکردن  مجامع  تشکیل  ممنوعیت  سهام،  انتقال 

 .ناد تجاری و... باشدممنوعیت صدور اس
اجرا  ضمانت  بینیپیش اص حقوقی و همچنین  کیفری در مورد اشخ   تأمینشدن قرارهای  . الزامی2

نقض    ، قرار گیرد. در حال حاضر   690  ۀدر ماد  گذارقانون مورد توجه    بایددر قبال نقض این قرارها  
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پشتوانههر از هیچ  قرار  این دو  از  دادیار  یک  تا  این تخلف  ای برخوردار نیست  به  بتواند  بازپرس  یا 
 .شخص حقوقی واکنش نشان دهد

در حال ح3 بایگانی.  تعقیب،  ترک  قرارهایی همچون  امکان صدور  یا عدم  امکان  نمودن اضر 
پرونده، تعلیق تعقیب و ارجاع امر به میانجیگری در مورد اشخاص حقوقی عمیقًا محل ابهام است.  

به مقررات عمومی قانون آیین دادرسی کیفری رجوع شود   برای آنکه   696  ۀ بدیهی است راهکار ماد
راهگشانمی است.    ، باشد  تواند  متفاوت  حقوقی  شخص  از  حقیقی  شخص  ماهیت  و  طبع  چون 

 .را برطرف کند  نقصمقررات مفصلی این  موجببه گذارقانونضروری است 
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