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 چکيده

قوانین کیفری، تالش گردیده ضمن   مواد مختلف  و  اساسی  قانون  اصول  بر  با تمرکز  نوشتار حاضر، 

نمودن اهمیت این اصل، ابعاد گوناگون و ضمانت اجراهای نقض آن مورد بررسی قرار گیرد.  مشخص  

دی و فسادهای سازمان یافته سبب  اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصا

م به  گردید قانونگذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدا

تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و 

ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد    مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های

می  . جرایم قابل انتساب به اشخاص حقوقی برخالف اشخاص حقیقی که تنها به موجب قانون محدود  

شناسایی می گردند. سؤال این   143گردند، عالوه بر سازگاری با ماهیت شخص حقوقی براساس ماده 

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته    است که چرا با وجود چالشهای مذکور قانونگذار ایران

ه باشد  است؟ قطعاً او تحت تأثیر مبانی مختلفی به این سیاست روی آورده است. این مبانی هرچه ک

آنقدر اهمیت داشته است که وی را نسبت به مقولة مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متقاعد نموده  

ت که از زاویه دید حقوق عمومی، مبانی احترام  است. در این راستا قدم اول در وصول به هدف آن اس

افراد و نیز استثنائات وارد بر آن در حمایت از حکومت به از  نمایندگی   حریم خصوصی در حمایت 

ایران مورد   لذا منابع اسالمی به عنوان زیربنای اصلی نظام حقوقی  جامعه، مشخص و معلوم گردد؛ 

ا می توان این گونه در پنج یت از حریم خصوصی راساس آن، مبانی حمابررسی قرار گرفت که بر  

اذیت   حرمت  مؤمن؛  حرمت  و  حریم  به  احترام  انسانی؛  کرامت  پاسداشت  کرد:  احصاء  آزار  اصل  و 

 دیگران خصوصا مومنین؛ امانت داری و رازداری؛ منع اشاعه فحشاء در جامعه و حفظ سالمت اخالقی.

 . ، قوانین اسالمیحقوقی اشخاصجزایی،  مسئولیتاحکام جزایی ،   :يديکل  واژگان
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 2سعيد جهانگيري ، 1سينا نورالدینی 

 .کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران 1
  ،، واحد علوم و تحقیقاتالهیات و علوم سیاسی ،دانشکده حقوق  ، علوم سیاسی، مسائل ایران،دکتری 2

 .، ایران، تهراندانشگاه آزاد اسالمی 

 
 ه مسئول: نام نویسند 

 سينا نورالدینی 

 احکام جزایی افراد حقوقی و سياسی   بررسی گسترش

 از منظر قوانين اسالمی )ابعاد و رویکردها(

 8/2/1400تاریخ دریافت:  

 1/4/1400یخ پذیرش:  تار
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 ن مساله و بيا مقدمه
علم حقوق  تخصّصی کردن شاخه های مسئولیّ نوینی در  نگرش  انواع ت،  اصلی در تحمیل  هدف  اساساً  رود.  به شمار می 

از   اعم  زیان متضرّر  بهترین مسئولیّت ها، جبران  به  را  این جبران  امکان  یا جامعه است و شاخه های تخصّصی مسئولیّت،  فرد 

از وس استفاده  افزایش  آورد. مدرنیزاسیون و توسعه شهرنشینی و  نتیجه شکل فراهم می  افزایش تخلفات و در  باعث  نقلیه،  ایل 

ثر نقض تعهّدات اجتماعی پدید می آید وبا سایر  تصادفات رانندگی شده است. مسئولیّت اجتماعی است. این نوع از مسئولیّت در ا

شاخه   با  آن  ارتباط  و  مسئولیّت  از  شاخه  این  جایگاه  باشد.  می  متفاوت  گوناگون  جهات  از  مسئولیّت  دیگر  سنّتی  انواع  های 

است که   مسئولیّت، خصوصاً مسئولیّت کیفری و نقاط اشتراک و افتراق و معیارهای تفکیک آن دو از نکات بسیار مهم و جدید

هاست.  های جرمشناسی نیز موید تابعیت بزهکاری از توسعه و گسترش در برخی زمینهموضوع این مقاله را تشکیل می دهد یافته

به بحرانی برای توسعه اجتماعی و سالمت عمومی جوامع تبدیل شده است و پیشبینی میشود که در  تصادفات و حوادث ترافیکی  

ج جامعه  اعضای  توجه  عدم  نرخ  صورت  باالترین  ما  کشور  کنونی،  شرایط  در  یابد.  افزایش  پیش  از  بیش  حوادث  این  هانی، 

می تجربه  دنیا  در  را  رانندگی  حوادث  از  ناشی  رامرگومیرهای  تخلفات  همین کند.  است.  تصادفات  عامل  اصلیترین  نندگی، 

ثار و تبعات سنگین اجتماعی، حقوقی و  تصادفات رانندگی، مهمترین عامل مرگ و میر و صدمات شدید جانی و مالی بوده و آ

مرگ  ی اجتماع وارد میشود. همچنین تجزیه و تحلیل آمار تصادفات در ایران نشان میدهد که دومین عانل  اقتصادی آن بر پیکره

لی  درصد تولید ناخالص م  6و میر در ایران همین تصادفات با منشأ تخلفات ترافیکی است که ساالنه باعث از بین رفتن حدود  

شده و روز به روز بر ضررهای آن افزوده میشود. همیشه بهترین راه مبارزه با یک معضل اجتماعی پیشگیری از ظهور و بروز آن  

 شگیری از تخلفات راهنمایی و رانندگی بیشتر بررسی شده در عمل بکار گرفته شود.است. ضرورت دارد که راههای پی

شود. افزایش های قلبی، دومین عامل مهم مرگ و میر در کشور محسوب مییدر سطح ملی، حوادث رانندگی، پس از بیمار

های ارتباطی از طرف  ی شبکهسعههای اخیر از یک طرف و آهنگ نامتناسب توقابل توجه نرخ مالکیت اتومبیل شخصی طی سال

افز شلوغی،  و  ازدحام  این  عواقب  از  یکی  است.  شده  شهرها  بیشتر  شلوغی  و  ازدحام  سبب  و  دیگر،  ترافیکی  حوادث  ایش 

های پیشگیری از بروز جرم استفاده از ابزار سیاست کیفری است. تصویب های جانی و مالی ناشی از آن است. یکی از راهخسارت 

توان گامی در جهت سیاست  مایی و رانندگی با پیشبینی انواع تخلفات رانندگی و تعیین مجازات برای متخلفان را میقوانین راهن

بینی تخلفات رانندگی در جهت بازدارندگی فردی و عمومی این  شگیری از جرم تلقی کرد. در واقع قانونگذار با پیشکیفری پی

 دسته از جرایم و تخلفات گام بر میدارد.

مشناسی طی سالیان طوالنی علمی خود به دستاوردهای ارزشمندی در زمینه پیشگیری از جرم دست یافته است و  جر  علم

مختلف جهات  شیوه  از  است  دسته  توانسته  را  جرم  از  پیشگیری  دسته  های  ببخشد،  سامان  و  همچون:   بندی  بندی  هایی 

ل و انفعالی، پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث، پیشگیری پیشگیری کیفری و غیرکیفری، پیشگیری اجتماعی و وضعی، پیشگیری فعا

م این پژوهش بررسی شیوههای مؤثر پیشگیری از جرم در عمومی و اختصاصی، پیشگیری اطفال و بزرگساالن و... . هدف از انجا

انواع پیشگیری از    حیطهی جرایم )تخلفات( راهنمایی و رانندگی بوده که در پی رسیدن به پاسخی براین سوالیم که کدام یک از

:  1390دلی  )یوسفیان شوره  جرایم در حیطه تخلفات )جرایم( راهنمایی و رانندگی میتواند مثمرثمر بوده و مورد توجه قرار گیرد؟

152.) 

پایه است که  مباحثی  از  یکی  نظاممسئولیت کیفری شخص حقوقی  از  بسیاری  را در  استوار کرده  های خود  های حقوقی 

کنند. و اما نظام کیفری کشور ما تا قبل  و مخالفان این مسئولیت، برای شناسایی یا نفی آن، به دالیلی استناد میاست. موافقان  

گاه به صراحت مسئولیت کیفری  به معنای اعم، هیچ  92ای به معنای اخص و قانون مجازات اسالمی  ب قانون جرائم رایانه از تصوی

پیش را  پیاشخاص حقوقی  بود.  نکرده  قانون مجازات بینی مجازاتشبینی  بارزترین دستاوردهای  از  یکی  اشخاص حقوقی  های 

از قانون جرایم رامی  1392اسالمی   قانون دومین قانونی است که به پیشیانهباشد. بعد  بینی مجازات اشخاص حقوقی  ای، این 

 پرداخته است.  

عده سابق  قوانین  مقررات  سکبراساس  موارد  »در  که  بودند  معتقد  اشخاص ای  »تنها  گفت:  توان  می  قانونی  مقررات  وت 

ا نماینده  که  فعالیت میطبیعی  آنها  نام  به  و  بوده  حقوقی  )رئیس،  شخاص  و مستخدم(  کنند  مأمور  نماینده،  مدیرعامل،  مدیر، 
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تواند مجرم شناخته ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می

اند.  د و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد« لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شدهشو

 قانون جدید اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست 20البته طبق صراحت ماده 

است.   حقوقی  اشخاص  کیفری  مسئولیت  حاضر،  پژوهه  در موضوع  و  است  غرب  حقوق  از  ملهم  حقوقی  مفهوم شخصیت 

صورت عملی در قالب نهادی مانند وقف، این مفهوم  اسالمی محل بحث نبوده و موردتوجه فقها قرار نگرفته است؛ اگرچه به حقوق  

اجتماع سازمانشده است. در تعریف شخص حقوقی گفتهپذیرفته برای دستیابشده است،  اموال  یا  از اشخاص  به هدف  یافته  ی 

 (.47: 1390مشترک در قالب قانونی است )امامی و استوارسنگری 

اسالمی مجازات  قانون  تصویب  از  قبل  تا  ما  کشور  به 1392مصوب    در  اگرچه  ضمانت  ،  قوانین  بعضی  در  پراکنده  صورت 

ئولیت کیفری اشخاص ، مس1388شده بود، لکن مسئولیت کیفری  اجراهایی برای اعمال متخلفانه اشخاص حقوقی در نظر گرفته

حقوقی در مورد   ، مسئولیت کیفری اشخاص1392شده بود(. با تصویب قانون مجازات  حقوقی تنها در مورد این جرایم پذیرفته

ارتکاب توسط اشخاص حقوقی را داشتند، بهجرایمی   گذار قرار صورت جامع موردپذیرش قانونکه با توجه به قوانین ما قابلیت 

 گرفت.

، ضوابط عام الزم برای مسئولیت کیفری کلیه  1392با توجه به مواد قانون مجازات اسالمی مصوب    هه بر آنیمدر این پژو

 وابط خاص مسئولیت کیفری هر دسته از اشخاص حقوقی را موردبررسی قرار دهیم.اشخاص حقوقی و ض

 

 مبانی نظري

 مفهوم جرم 

از تعریفی اجتماعی برخوردار  های ضد و نقیضی درباره جرم وجود دارد. این نیز بدا  نگرش ن سبب است که جرم همواره 

داشته باشد؛ از جمله آنکه آیا همواره باید قانون، جرم را تعریف کند؟  وده است.البته این ویژگی، میتواند مناقشاتی را نیز در پی  ب

ماعی تعریف نمود در اینجا توجه به فیلم یا اینکه میتوان و یا باید جرم را بر تکیه بر مفاهیمی اخالقی و اجتماعی مانند زیان اجت

ست دهد. در این فیلم شیندلر، قوانین رژیم  فهرست شیندلرمیتواند نمایی از مشکالت موجود درخصوص تعریفهای جرم را به د

  سش، پرسش نازی را برای یاری رساندن به یهودیان، زیر پا میگذارد. اما سوال اینجاست که آیا او واقعاً مجرم است؟ البته این پر

ی مشابه آن در  هایهای دیگری را نیز در پی خود دارد، پرسشهای از قبیل که: چه کسی قانون را تعیین میکند؟ در مورد نمونه 

زندگی روزمره، چه میتوان گفت؟ سبب این امر هم آن است که نظامهای غیرعادالنه در جهان وجود دارد و به همین شکل، این 

پذیر و غیرعادالنه یا غیرمنصفانه    که بسیاری از تعاریف قانونی جرم، میتواند بر اموری کامالً خدشهاحتمال نیز بسیار جدی است  

رانندگی به جرایمی می  ( wells  2001  :16-17ند )استوار باشد گیر از تخلفات  اثر  دراین خصوص، جرایم ناشی  پردازد که در 

است که جرم مذکور در این جرایم ناشی از تقصیر مرتکب است تخلف از مقررات مربوط به رانندگی حادث میشود. الزم به ذکر  

یت جرم ارتکابی از موارد خطای محض نیز باشد، به سبب وجود که بر اثر تخلف از مقررات حاصل شده است. لذا هر چند ماه

مباحث جرایم علیه  تقصیر، از جرایم شبه عمد محسوب شده و مجازات آن را دارد. غالب موارد این قبیل جرایم، معموالً تحت  

ان »جرایم ناشی از قانون مجازات اسالمی جرایمی را تحت عنو  29اشخاص در منابع حقوقی مورد بحث قرار گرفته است. فصل  

باشد. جرایم ناشی از رانندگی،  از این فصل پیرامون این جرایم می  725تا    714تخلفات رانندگی« جرمانگاری نموده است. مواد  

واجد جنبه خصوص بر  هم  تعقیب قضیه  از شکایت خصوصی  اینگونه جرایم صرفنظر  در  میباشند.  عمومی  واجد جنبه  و هم  ی، 

است. بنابراین چنانچه مصدوم احتیاج به کمک داشته و در بیمارستان در اغماء فرو رود و قادر به ادای عهده رئیس حوزه قضایی  

سط رئیس حوزه قضایی نخواهد بود دعوی مطالبه دیه پس از  توضیح یا طرح شکایت نباشد این وضعیت مانع از تعقیب امر تو

 (. 147: 1389للهی روشن شدن وضعیت مصدوم نیز قابل پذیرش و رسیدگی است. )عبدا

 جرایم ناشی از تخلفات رانندگی را به لحاظ درجه اهمیت، میتوان به دو بخش عمده زیر تقسیم نمود: 
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 جنایات ناشی از تخلفات رانندگی

پردازد. هر  از قانون مجازات اسالمی به جنایات ناشی از تخلفات رانندگی می  717تا    714گذار در مواد  نی: قانونعنصر قانو

انونگذار در مواد فوق منحصراً به شرح قتل و سایر صدمات غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی پرداخته است، ولی بدان چند ق

شبیه )عمد،  جنایات  سایر  ارتکاب  که  نیست  حقیقت،    معنا  در  است.  منتفی  رانندگی  تخلفات  طریق  از  و خطای محض(  عمد 

ست که، اکثر قریب به اتفاق جرایم ناشی از تخلفات رانندگی به صورت سبب ااختصاص مواد مذکور به جنایات غیر عمدی بدین

ز قتل آغاز، و به صدمات بدنی  شود. جرایم مذکور در مواد مذبور همگی از نوع جنایات غیر عمدی هستند که اغیرعمدی واقع می

های مقرر   ر نتایج مجرمانه و مجازاتخفیف خاتمه مییابد. ارکان مادی و معنوی همه جنایتهای مذکور یکساناند و تفاوت آنها د

 (. Moore 1985 :23است )برای مطالعه بیشتر ر.ک 

مذکور در قانون منتهی شود«، عنصر  عنصر مادی: »رانندگی یا تصدی وسیله موتوری به گونه ای که به یکی از صدمات  

از رانند  مادی جرایم مورد بحث است. بدین ترتیب عمل گی یا تصدی و مهمترین شرط الزم  فیزیکی در این جرایم عبارتست 

و نتیجه الزم برای وقوع جرم، بروز یکی از    برای تحقق این جرم، وسیله موتوری محسوب شدن آن چه رانده یا هدایت میشود

باشصدمات مذ قتل  لذا چنان چه صدمات حاصله  است.  قانون  در  ماده  کور  اجرا خواهد شد. هرگاه    714د، مجازات مذکور در 

مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل عالج باشد، و یا موجب از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از    صدمه حاصله

انجام میدهد شود یا سبب تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا  اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را  

بروز  ق.م.ا. مجازا  715سقط جنین گردد؛ مرتکب به موجب ماده   یا متصدی موجب  راننده  ت خواهد شد. در صورتی که عمل 

از بین رفت باعث  از اعضای بدن شود و یا  یا یکی  از منافع  از عضو  صدمات خفیفتر، یعنی نقصان یا ضعف دائم یکی  ن قسمتی 

ن قانون مجازات  ای  716مصدوم گردد، بدون آن که از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود؛ طبق ماده  

ق.م.ا.    717( موجب صدمه بدنی شود، مرتکب به موجب ماده  714خواهد شد. در نهایت، هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده )

ن جرایم ناشی از رانندگی جز جرایم مقید است چرا که حصول نتیجه مجرمانه مقید به سلب حیات یا  مجازات خواهد شد. بنابرای

 ت . وارد شدن صدمه شده اس

 

 انواع پيشگيري 

 پيشگيري کيفري 

به   مدتها  بود که  مبارزه سرکوبگرانه  زدهاند  بدان دست  بزهکاری  پدیده  با  برخورد  در  که در جوامع بشری  واکنش  اولین 

ی  ها روش مبارزه علیه جرم تلقی میشد. پیشگیری کیفری در جرم شناسی، حول محوریت فرد قرار دارد و از منظر تأدیبعنوان تن

و اخالقی با پدیده جرم برخورد میکند. به جای دغدغه خاطر و نگرانی در مورد حمایت از حقوق بشر، مبارزه با پدیده تروریسم و  

سیله ممکن مورد توجه قرار گرفته است. مدافعین این تفکر در کشورهای قدرتمند سعی  جرایم سازمان یافته و بزهکاری به هر و

:  Jefferson  2001)  ترویج خشونت دفاعی در مقابل جرم قطع نظر از علل و ریشههای آن دادنددر جهانی نمودن این نگاه و  

203) 

دو گونه »پیشگیری واکنشی عام« و »پیشگیری گذارد، به  این پیشگیری بر اساس اثری که بر جامعه و یا فرد بزهکار می

 شود. واکنشی خاص« تقسیم می

مدار یا گروهمدار است که با مخاطب قرار نشی عام یک پیشگیری واکنشی جمعالف. پیشگیری واکنشی عام: پیشگیری واک

از طریق رعبانگیزی و عبرت  از بزهکاری نخستین  دادن شهروندان  پیشگیری  به دنبال  پیشگیری آموزی جمعی،  افراد است. در 

پیشگیری، علیه عوامل عمومی بزهکاری مورد توجه است. بدیهی است در این نوع  اقدام  از    عام،  نهادهای مردمی و خود مردم 

 (. 102: 1381جمله خانواده، مدرسه و .... نقش عمده ای دارند )میرزایی مطلق، 

اِعمال کیفر بر فرد بزهکار و با رعبمدار اسب. پیشگیری واکنشی خاص: یک پیشگیری واکنشی مجرم  با  انگیزی و  ت که 

 (.387: 1390دلی فراد است )یوسفیان شوره برت آموزی فردی، درصدد پیشگیری از بزهکاری دوباره اع 
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در این نوع پیشگیری سعی میشود با تحمیل مجازات بر مجرم و تنبیه او و رنج و سختی حاصل از مجازات، از ارتکاب مجدد  

جر شدهاند  همان  جرم  مرتکب  قبالً  که  کسانی  در  ترس  و  جرم  تکرار  از  جلوگیری  بنابراین  گردد.  اجتناب  دیگر،  جرایم  یا  م 

 (. Beale & Safwat 2005 :113همترین هدف در پیشگیری خاص میباشد )م

 در مجموع اهدافی که از اعمال پیشگیری کیفری مدنظر است، به شرح ذیل میباشد: 

می، فکری و روانی با به کار گرفتن تعلیق مجازات، اعمال مجازات، سالب  طریق تعلیم و تربیت جسالف( اصالح بزهکار از  

 بزهکار در محیط های نیمه باز، باز و آزادی مشروط. آزادی و نگهداری

 ب( حمایت جامعه از دو طریق:

 دی و اقدامات تأمینی و تربیتی. های سالب آزا . تعلیم و تربیت بزهکار برای زندگی مجدد در جامعه، ضمن اعمال مجازات1

 ویل المدت و تبعید.های ط  . طرد بزهکار از زندگی در اجتماع، ضمن اعمال مجازاتهای حبس دائم، حبس2

 ج( ارعاب بزهکار )پیشگیری فردی(: ضمن اعمال کیفرهایی از قبیل جزای نقدی و مجازاتهای سالب آزادی.

ار از قبیل کیفرهایی چون  مجازات های طردکننده از اجتماع نسبت به بزهکد( ارعاب دیگران )پیشگیری عمومی(: با اعمال  

 (. 42: 1380ادی آبحبس دائم و تبعید و... )قنواتی خلف

 

 پيشگيري غيرکيفري 

پیشگیری غیرکیفری عبارت است از جلوگیری از به فعل درآوردن اندیشه مجرمانه با تغییر دادن اوضاع احوال خاصی است  

ئم مشابه در آن شرایط به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد. به عبارت دیگر  که یک سلسله جرا

مسئله پی به  توجه  طریق  از  را  بزهکاری  و  جرایم  بروز  ساز  زمینه  های  ریشه  و  عوامل  و  علل  است  درصدد  غیرکیفری  شگیری 

طوری که انسانهایی پرورش یابند که از مجرمیت به دور باشند. در این    کنترل اجتماعی و تأثیر بر افکار مجرمانه از بین ببرد به

به عوامل محیطی، ف پیشگیری توجه  فرد به سوی بزهکاری میشوند،  نوع  باعث سوق دادن  و... که  اجتماعی  اقتصادی،  رهنگی، 

 شود.عی تقسیم می( پیشگیری غیرکیفری به دو گونه وضعی و اجتماBeale 2009 :16-19دارای اهمیت فراوان است  )

 

 پيشگيري وضعی

تعری این  در  است.  گرفته  صورت  کالرک  توسط  وضعی،  پیشگیری  تعریف  از: نخستین  است  عبارت  وضعی  پیشگیری  ف، 

نظام مستقیم،  بطور  محیط  کاری  دست  یا  طراحی  مدیریت،  متضمن  که  جرم  خاص  بسیار  اشکال  به  معطوف  و  »اقدامات  مند 

:  Jefferson  2001های جرم است. به طوری که توسط اکثریت مجرمان ادراک و فهم شود )دائمی به منظور کاستن از فرصت

 (؛232

پیشگیری با توجه به شرایط بزهکار، نوع جرم، اهداف و موضوعات جرم و خصوصیات بزه دیده، اقدامانی را به اجرا این نوع  

ف و  موقعیتها  تضعیف  یا  و  رفتن  بین  از  موجب  آنها  فرایند  که  و  میگذارد  فرصتها  کاهش  شد.  خواهد  جرم  ارتکاب  رصتهای 

حی ساختمان و محلهها که در نهایت موجب خطرناک و پرهزینهتر شدن موقعیتهای ارتکاب جرم با توسعه امنیت فیزیکی یا طرا

هش  (. پیشگیری وضعی شامل: از بین بردن کامل برخی از خطرات، کاTarelli 2004 :3-5اعمال مجرمانه میشود همراه است ))

خطرا از  برخی  تقلیل  وارده،  خسارت  دامنه  از  کاستن  با  خطرات  از  اقدامات  بعضی  انجام  وسیله  به  نصب  ت  مانند:  امنیتی 

های مدار بسته یا افزایش تعداد افراد پلیس برای ترساندن و بازداشتن از ارتکاب جرم، انتقال برخی از خطرات به کمک  دوربین

آ نظایر  و  بیمه  آنها هزینهوسایلی مثل: تسهیل  رفع  یا  و  بوده  ناپذیر  اجتناب  از خطرات که  برخی  پذیرفتن  و  قابل  ن  غیر  های 

ت را  میتحملی  میحمیل  و  کند،  جرم  موضوعهای  و  اهداف  جرم،  نوع  بزهکار،  شرایط  به  توجه  با  پیشگیری  نوع  این  باشد. 

می اجرا  به  را  اقداماتی  بزهدیده،  بخصوصیات  از  موجب  آنها  فرآیند  که  موقعیتگذارد  تضعیف  یا  و  رفتن  فرصتین  و  های  ها 

مدیریت   پیشگیری،  از  روش  این  در  شد.  خواهد  محیط  ارتکاب جرم  و  افراد  زندگی  روش  اصالح  و  تغییر  با  جرم  از  پیشگیری 

خنثی دنبال  به  آنها،  میآید.  سکونت  شمار  به  پلیسی  کار  مکمل  اقدامات  قبیل  این  واقع  در  که  است  مجرمانه  عملیات  سازی 
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گویند؛ که گاهی از  عی میابراین پیشبینی، شناخت و ارزیابی خطر جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آن را پیشگیری وضبن

 (.232: 1390برند )کالرکسون آن تحت عنوان »مدیریت کردن خطر جرم« نیز نام می

ای وضع  ای که قوانین تازهگونه گرفته است؛ بهای قرارهای اخیر، نظریه مسئولیت کارفرما هم موردتوجه ویژهلکن در سال 

عالوه بر اساس نظریه دانند، بهی را موجب مسئولیت شخص حقوقی مییشگیری کافی از صدمات جانشدند که فقدان نظارت و پ 

از کارکنان شخص حقوقی در هر درجه از عمل دیگری، هر یک  اگر مرتکب بعضی جرایم مادی  مسئولیت ناشی  باشند  ای که 

 آورند  رف شوند، مسئولیت شخص حقوقی را به دنبال میص

ایاالت متفاوت  در  مسئله  آمریکا،  در  متحده  حقوقی  اشخاص  کیفری  مسئولیت  فدرال،  حقوق  طبق  که  بدینترتیب  است؛ 

 یافته است و در مواردشدت گسترش موارد بر اساس نظریه مسئولیت کارفرما است. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بهتمامی  

پایین سازمان  کارکنان و مقامات اشخاص حقوقی )هرچند در ردهزیادی عمل مجرمانه تمامی   باشند( بههای  شرط قرار داشته 

قصد تأمین منافع آن ارتکاب یابد، حتی اگر با  وظیفه برای شخص حقوقی و حداقل تا حدی بهکه واقعاً یا ظاهراً در مقام انجاماین

شود و مسئولیت کیفری آن را به دنبال دارد.  ت داشته باشد، به نام شخص حقوقی گذاشته میسیاست کلی شخص حقوقی مغایر 

ایاالت145:  1387االمینی  )روح را (؛ در  از جرم  پیشگیری  برای  تدابیر الزم و متعارف  اگر مدیران شخص حقوقی  متحده حتی 

در توسعه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی عواقب سوئی   گونه افراطشوند  ایناتخاذ کرده باشند، از مسئولیت کیفری معاف نمی

ونه راه دفاعی در برابر اتهامات ندارند، مجبورند در برابر دادستانی حتی اتهامات  گدارد؛ بدین نحو که چون اشخاص حقوقی هیچ

مرور رونق تولید را  ه و بهها برای ادامه فعالیت شداساس را هم پذیرفته و اقرار به ارتکاب جرم کنند و این موجب دلسردی آن بی

 (.22: 1380آبادی  برد. )قنواتی خلفاز بین می

توان شخص مطرح شود که در فرض سقوط مجازات حد شخص حقیقی مرتکب جرم، آیا بازهم نمی  یک سؤال ممکن است

زات حد شویم، پس از  های مجارسد اگر وارد مصادیق ساقط کنندهحقوقی را به دلیل ارتکاب جرم حدی محکوم کرد؟ به نظر می

بار نمی او  بر  از مجازات رسقوط مجازات شخص حقیقی، مجازات دیگری  و  از  ها میشود  ندارد که پس  و مصداقی وجود  شود 

مانند  سقوط مجازات حد، مجازات تعزیری بر او بار شود تا بدین نتیجه برسیم که اگر شخص حقوقی مرتکب جرم باشد، باید به

ه ماده  مثال یکی از موارد سقوط حد، در صورت توبه هست کعنوانمحکوم کرد. به 20های ماده ه مجازاتدیگر جرایم، شخص را ب

های آن مربوط به این مورد است. مشخص است که با توبه باوجود شرایط مقرر در ماده،  قانون مجازات اسالمی و تبصره  114

ه بتوانیم شخص حقوقی را به مجازات محکوم کنیم. تنها یک مورد  شود؛ بنابراین دلیلی وجود ندارد ککلی ساقط میمجازات به

شود. در مورد این تبصره اگر  ا سقوط مجازات حدی، مجازات تعزیری بر شخص تحمیل میهست که ب   114ماده    2در تبصره  

قلیل یابد، محتمل  شخص حقیقی مرتکب جرم زنا و لواط با شرایط مقرر در تبصره، توبه کند و مجازات او از حدی به تعزیری ت

توان تحمیل کرد. هرچند از جهت دیگر هم میرا بر او    20های ماده  است که بتوان شخص حقوقی را هم محکوم کرد و مجازات

که صرف نمود  فردمدارانه استدالل  ماهیت  به  توجه  با  جرایمی  چنین  مجازات،  نوع  از  حقوقی نظر  به شخص  انتساب  قابل  شان 

 نیستند.

این    مثال یک شرکتی برای انجام عمل غیرقانونی همچون قوادی تشکیل گردد و درعنوان ممکن است گفته شود که اگر به

محکوم نمود،    20های مذکور در ماده  زمینه فعالیت نماید، چرا نباید و نتوان شرکت را به ارتکاب همین جرم به یکی از مجازات

ها خارج نکرده است. لکن پیرو دیدگاه  گذار هم جرایم حدی را از شمول این مجازاتونکه قانمثالً آن را منحل کرد؟ ضمن این

از نوع   20های مذکور در ماده  آمده است، مجازات  14طور که در تبصره ماده  توان گفت که همان الیل میاول و در پاسخ به این د

رود. در  رم تعزیری و نه جرایم مستوجب حد به کار میباشند و طبیعی است که مجازات تعزیری برای جهای تعزیری میمجازات 

ها  بار آن، مرتکب را به یکی از این مجازاترم ارتکابی و نتایج زیانشدت جهم مقررشده است که قاضی با توجه به  20صدر ماده  

از طرفی میمحکوم می تابع نظام خاصی است که کمترنماید.  قانون مجازات ما  انعطافدانیم که جرایم حدی در  را  ین  پذیری 

توان مجازات دیگری حکوم گردند و نمیهای مقرر قانونی و فقهی ممثال مجرمین این جرایم تنها باید به مجازاتعنوان دارد؛ به

که در تعیین مجازات این جرایم، شدت جرم ارتکابی و میزان ها اعمال کرد. ضمن اینرا بر آن   20همچون موارد مذکور در ماده  

ایم، در  بار حاصله و اموری از این قبیل هیچ تأثیری ندارد؛ بنابراین امکان محکوم نمودن اشخاص حقوقی به این جریاننتایج ز
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به   را  حدی  جرایم  مرتکب  حقیقی  اشخاص  دادگاه،  موردی  چنین  در  که  است  طبیعی  ندارد.  وجود  ایران  کیفری  حقوق  نظام 

می محکوم  قانونی  مقرر  حقوقی مجازات  و شخص  می  نماید  هم  را  جرم  در  بهدخیل  ماده  تواند  به  23موجب  مجازات و  عنوان 

عنوان وسیله ارتکاب جرم ضبط نماید. البته با توجه به و به  215موجب ماده  ا بهتکمیلی برای شخص حقیقی، توقیف نموده و ی

های مندرج در  ه و یکی از مجازات توانند به معاونت در این جرایم محکوم گشتتعزیری بودن مجازات معاونت؛ اشخاص حقوقی می

 را تحمل نمایند.  20ماده 

قابل پرسش  اینحال  مطرح  را  عمدی  جنایات  آیا  مییکه  نمود؟  منتسب  حقوقی  به شخص  ارتکاب توان  تصور  که  دانیم 

اگرچه سخت، ولی ممکن می از طرف شخص حقوقی  قانونی شخص حقوقی در  جنایت عمدی  نماینده  ترتیب که  نماید؛ بدین 

این حتی  یا  شود  کسی  به  نسبت  عمدی  جنایت  مرتکب  حقوقی  منافع شخص  هدف  راستای  این  با  حقوقی  شخص  اساساً  که 

گفته در مورد جرایم مستوجب حد وجود ندارد. در جرایم مستوجب  شده باشد. از طرفی در مورد این جرایم مشکل پیشکیل تش

های حدی مذکور در قانون وجود ندارد و  جز مجازاتص حقوقی بهها مشخص است و امکان تحمیل مجازاتی بر شخحد، مجازات

یا مشخصه  کیفیت  جرایم،  این  منعطف  غیر  نام  مجازات،  در  میزان  یا  نوع  در  جرم  ارتکاب  نحوه  یا  مجرم  با شخص  مرتبط  ای 

برد. در این  ز بین میتأثیرگذار نیست. لکن در مورد جنایات عمدی مواردی وجود دارد که امکان اجرای قصاص علیه مرتکب را ا

مواد   اسالمی مصوب    614و    612موارد مطابق  به1375قانون مجازات  تعزیری  ج، مرتکب جنایت عمدی  به حبس  ای قصاص 

اعمال در برابر  گردد؛ بنابراین اگرچه قصاص مجازات اولیه و اصلی در برابر جنایات عمدی است، لکن تنها مجازات قابلمحکوم می

های  دیهی است هنگام تعیین مجازات تعزیری برای جنایات عمدی، تمامی کیفیات مؤثر در تعیین مجازات این جرایم نیست. ب

اعمال خواهد بود؛ بنابراین در مواردی که جنایت عمدی قابل انتساب به شخص حقوقی باشد، با توجه به غیرقابل  بلتعزیری قا

می حقوقی،  بر شخص  قصاص  بودن  از  اجرا  مالک  وحدت  با  کرد.  614و    612مواد  توان  محکوم  تعزیر  به  را  حقوقی  ، شخص 

اعمال بر شخص حقوقی، از تعزیرات  بر شخص حقوقی، تعزیر قابلطبیعی است با توجه به غیرقابل تحمیل بودن مجازات حبس  

ماده   می  20مندرج در  معاونت، شخص حقوقی  مجازات  بودن  تعزیری  به  توجه  با  است  بدیهی  معاو است.  به جرم  در  تواند  نت 

 جنایات عمدی هم محکوم شود.

توان اشخاص حقوقی را به ارتکاب  ند که میهستعمدی جرایمی  بنابراین جرایم تعزیری و قتل و صدمات بدنی عمدی و غیر

بسا بعضی جرایم به  ها محکوم نمود. بدیهی است در محدوده جرایم تعزیری هم باید به ماهیت اشخاص حقوقی توجه کرد، چهآن 

ما به آنعلت  انتساب  قابل  و  نبوده  با ماهیت اشخاص حقوقی سازگار  نباشند. مثل جرایم ضد حقوق هیت فردمدارانهشان  و    ها 

 که ماهیتی فردمدارانه دارند. 1375مصوب تکالیف خانوادگی مذکور در فصل نوزدهم قانون مجازات اسالمی 

 وظایف جزایی افراد سیاسی و حقوقی از منظر اسالم -5

ی و مباحث نظری در ارتباط مستقیم با مسأله حکومت می باشد چراکه از طرفی برای اشخاص اعم از حقیقی  حریم خصوص

گسترش حیطه و دایره حریم خصوصی به دالیل گوناگون مطلوب بوده و از طرف دیگر معموال حکومت ها نیز به دنبال    و حقوقی 

حریم خصوصی اشخاص و دست یافتن به مجوزهایی برای   اهداف عمدتا سیاسی و امنیتی خود، در پی کوچک سازی مرزهای 

صدد پاسخگویی به این پرسش اصلی می باشد که مبانی حریم    ورود و نقض این حق مسلم بشری بوده اند.تحقیق پیش رو، در

هدف آن  خصوصی چیست و استثنائات وارد بر آن با توجه به آیات و روایات چه می باشد. در این راستا قدم اول در وصول به  

د بر آن در حمایت از  است که از زاویه دید حقوق عمومی، مبانی احترام حریم خصوصی در حمایت از افراد و نیز استثنائات وار

حکومت به نمایندگی جامعه، مشخص و معلوم گردد؛ لذا منابع اسالمی به عنوان زیربنای اصلی نظام حقوقی ایران مورد بررسی 

مبانی حمایت از حریم خصوصی را می توان این گونه در پنج اصل احصاء کرد: پاسداشت کرامت  قرار گرفت که بر اساس آن،  

حریم و حرمت مؤمن؛ حرمت اذیت و آزار دیگران خصوصا مومنین؛ امانت داری و رازداری؛ منع اشاعه فحشاء  انسانی؛ احترام به  

ی در جامعه مورد تاکید اسالم واقع شده است ولی از آن در جامعه و حفظ سالمت اخالقی. به این ترتیب حقوق مردم از بعد فرد

م آن  نماینده  حکومت  که  کالن  نگاه  در  جامعه  حقوق  کلی،  سو،  بندی  جمع  یک  در  گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  نیز  باشد،  ی 

از نگاه آیات و روایات دشمنان خارجی؛  ؛  به این موارد منتهی می شود:»کارگزاران حکومتی   استثنائات وارد بر حریم خصوصی 

اولیاء خود؛ فرد فاسق؛ حاکم ظالم؛ مخالن   از جانب  امنیت و بدعت گذاران«. در منافقین و معاندین داخلی؛ کودک و نوجوان 
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ادامه جایگاه حریم خصوصی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفت و اصول قانون اساسی و سند چشم انداز که منجر به تصویب  

فناوری اطالعات گردید، مورد بررسی قرار گرفت. در طرح جامع ارتباطات و فناوری اطالعات نیز اگرچه  طرح جامع ارتباطات و  

مبنای به    در  و  پنهان  دیگر  مباحث  البالی  در  ولی  خورد  می  چشم  به  اسالمی  مبانی  با  هایی  تطابق  خصوصی  حریم  تحدید 

شمار این  در  دارد.  بررسی  به  نیاز  است.  شده  آمیخته  هایی  شماره،  نادرستی  سه  ذیل  موارد  این  تمامی  شد  خواهد  تالش  ه 

های ادغام و تبدیل شرکت است. ادغام دو یا چند  بیه است، حالتموردبررسی قرار گیرد. دو حالت دیگری که به انحالل شرکت ش

شرکت  شده و کند یا دو یا چند شرکت در هم حلشود که یک شرکت، شرکت دیگری را در خود حل میشرکت وقتی حاصل می

یجاد شخصیت آید. منظور از تبدیل شرکت نیز این است که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی و اها به وجود میجدیدی از آن 

مثال شرکت سهامی خاص با حفظ شخصیت حقوقی خود به  عنوان حقوقی جدید برای آن، شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند؛ به

تضامنی   شرکت  یا  شود  تبدیل  عام  سهامی  قابلشرکت  حال  گردد.  تبدیل  خاص  یا  عام  سهامی  شرکت  در  به  که  است  تصور 

م قطعی ادغام یا تبدیل رخ دهد، آیا مسئولیت کیفری همچنان پابرجاست؟ در  شرکت، پس از ارتکاب جرم و قبل از صدور حک

ها وجود ندارد، لکن با توجه تمورد ادغام باید گفت که در قوانین ایران مقررات منظمی در مورد نظام حقوقی حاکم بر ادغام شرک

د، عدم مسئولیت کیفری شرکت جدید در  های سابق امحاء و شرکت جدیدی ایجاد خواهد شکه درنتیجه ادغام، شرکتبه این

ها از مسئولیت تواند مفری برای شرکت نماید. البته این امر میها پیش از ادغام موجه میبرابر رفتار مجرمانه هر یک از شرکت

ر  باشد؛ بدین نحو که مؤسسین شرکت پس از ارتکاب جرم برای گریز از مسئولیت، دست به ادغام شرکت با شرکتی دیگ  کیفری

گذار اندیشیده شود )البته طبیعی است در مورد سایر اشخاص  بزنند؛ اما الزم است برای جلوگیری از این امر، تدبیری توسط قانون

 تصور است(.حقوقی هم ادغام قابل

مور تبدیل شرکتدر  آن د  به  توجه  با  عدمها،  به  حقوقدانان  نمودهکه  عقیده  ابراز  تبدیل  از  پس  تعهدات شرکت  ند،  اتغییر 

 موجه است که تبدیل شرکت مانعی برای مسئولیت کیفری شناخته نشود.

رو اصل برابری  اشخاص حقوقی در نظر گرفته است و درواقع پیمسئولیت کیفری را به شکل عام و برای تمامی    143ماده  

می مسئول  قانون  مقابل  در  کیفری  ازلحاظ  را  اشخاص  همه  قانون،  برابر  در  طبع  اشخاص  لکن  اشخاص  داند.  بعضی  کارکرد  و 

های مذکور در این ، مجازات 20گرداند؛ به همین دلیل تبصره ماده  ها را سخت میحقوقی حقوق عمومی، تصور مجازات شدن آن 

هم هستند که  اعمال بر برخی از این اشخاص ندانسته است. برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی  لماده را در بعضی موارد، قاب

از شمول   نشدهاگرچه  مستثنا  اشخاص حقوقی  بهمسئولیت کیفری  لکن  آنطور ضمنی میاند،  مستثنا توان  قاعده  این  از  را  ها 

 ای هم به مستثنای ضمنی این قاعده خواهیم داشت.ره، اشا20دانست. پس از بررسی مستثنیات صریح مذکور در تبصره ماده 

 شمول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستثنا کرده است: بعضی از موارد را بدین نحو، صراحتاً از  20تبصره ماده 

کنند،  »مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می

 شود«.ال نمیاعم

نکته مذکور در آن روشن شود؛ اشخاص حقوقی مذکور در ماد این تبصره الزم است دو  اعمال  برای فهم دقیق  و موارد  ه 

 حاکمیت.

در مورد اشخاص حقوقی مذکور در ماده باید گفت که دو دسته از اشخاص حقوقی حقوق عمومی در این ماده احصاء شده  

 است:

»قانون   4و    2های دولتی مذکور در مواد  تی است. منظور از آن مؤسسات دولتی و شرکتدسته اول، اشخاص حقوقی دول

تمامی  1386  مدیریت خدمات کشوری مصوب و  از  «  بیش  است که  منابع    %50اشخاص دیگری  از طریق  آن  و سهام  سرمایه 

های دولتی و ... است. باید  تی، دانشگاههای دولشود )و البته شخصیت حقوقی مستقل از دولت دارد( اعم از بانکدولتی تأمین می

 کاررفته است.سیاسی کشور( به توجه داشت که در این مورد، دولت در معنای عام خود )مجموعه حاکمیت

غیردولتی است که تعریف آن )همان عمومی  این فصل گفته شد( در ماده  دسته دوم، اشخاص  اول    5طور که در مبحث 

مص کشور  عمومی  محاسبات  ماده  1366وب  »قانون  و  مصوب    3«  کشوری  خدمات  مدیریت  و  1386»قانون  است  ذکرشده   »
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روستا و موارد دیگری که در »قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب شهر و  مصادیق آن شوراهای اسالمی  

 « آمده، است. 1373

از مسئولیت کیفری معاف نیستند؛ بلکه تنها در  طورکلی  نکته دوم، موارد اعمال حاکمیت است. اشخاص مذکور در ماده به

منظور از اعمال حاکمیت، مواردی است که اشخاص حقوقی حقوق  کنند از این امتیاز برخوردارند.  مواردی که اعمال حاکمیت می

دهند و  رمان میها به مردم فوسیله آنباشند و بهها، حاکم و قدرت مطلق میدهند که در انجام آنعمومی، اعمالی را انجام می

امور حاکمیتی را تعریف    1386قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب    8کنند و این اعمال قابل تفویض نیستند. ماده  تحکم می

نموده و مصادیق آن را بیان کرده است. لکن شوربختانه این ماده باوجود ذکر موارد متعدد، با آوردن عبارت »از قبیل«، مصادیق 

صورت تمثیلی بیان کرده است؛ بنابراین مشخص نیست باوجوداین مصادیق متعدد، چه امور دیگری ممکن ه امور حاکمیتی را ب 

 یتی تلقی شود؟! است، حاکم

امور تصدی امور حاکمیتی،  امور تصدیدر مقابل  اموری هستند که اشخاص حقوقی حقوق عمومی  گری قرار دارند.  گری، 

اشخاصبه و  حقوق خصوصی  حقوقی  اشخاص  عهده  مانند  به  را  آن  انجام  آن  حقیقی  انجام  در  تحکم  دارند،  و  قدرت  اعمال  ها 

همه  نمی به  لزوماً  آن  منافع  نمیکنند،  حقیقی  جامعه  اشخاص  و  خصوصی  حقوق  حقوقی  اشخاص  به  تفویض  قابل  و  رسد 

و نهادهای دولتی را تا جایی که  ونقل بازرگانی، مسکن و ... . قوانین معموالً دولت  باشند؛ مانند امور صنعتی، کشاورزی، حملمی

از امور تصدی  به بخامکان دارد  امور  به واگذاری این  به ماده  ش خصوصی میگری منع کرده و تشویق  قانون    13نمایند )ر.ک 

 (. 1386مدیریت خدمات کشوری مصوب

ماده   تبصره  در  مذکور  اشخاص  مصادیق  و  مفهوم  شدن  مشخص  از  در   20پس  که  حاکمیت  اعمال  موارد  آمده،    و  ماده 

حاکمیتیمی امور  غیردولتی  عمومی  نهادهای  و  دولتی  حقوقی  اشخاص  که  مواردی  در  داشت،  اذعان  می  توان  از انجام  دهند 

گری مشغول به فعالیت باشند، مشمول قاعده کلی  باشند و تنها در مواردی که درزمینه امور تصدیمسئولیت کیفری معاف می

 هند بود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خوا

مؤسسات عمومی در    قانون مجازات اسالمی، برای  20در قانون جزای فرانسه، معافیتی مشابه معافیت مذکور در تبصره ماده  

ماده  نظر گرفته است.  مقرر می  121-2شده  این کشور  عهدهقانون جزای  که  عمومی  عمومی  دارد، مؤسسات  انجام خدمات  دار 

-3:  1388اللهی  باشند )فرجهستند، از قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستثنا میغیرقابل واگذاری نمایندگی به غیر  

 (. 1376و کوشا و شاملو  131

انگلستان قانون قتل غیر عمد و آدمعنوانهم به  در حقوق  مراجع دولتی و عمومی    2007ها مصوب  کشی شرکتمثال در 

اجتم سیاست  با  مرتبط  که  تصمیماتی  و  اقدامات  به  بازرسینسبت  با  مرتبط  یا  دولت  انحصار  در  که  است  وظایفی  یا  های  اعی 

ای باشد  که وظیفهباشند، مگر اینمذکور و درنتیجه از مسئولیت کیفری معاف می  قانونی است، از وظیفه مراقبت مقرر در قانون

 عنوان متصرف امالک و اعیان دارند. عنوان کارفرما نسبت به کارکنان خود یا بهکه به

ماده  در   تبصره  در  مذکور  صریح  استثنائات  می20کنار  هم  را  کشور(  سیاسی  حاکمیت  )مجموعه  دولت  ازجمله  ،  توان 

طور ضمنی از شمول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خارج است. تصور این موضوع سخت است، دولت  اصی دانست که بهاشخ

دولت، مانع از این امر است  اصل حاکمیت و قدرت عمومی    که خود، انحصار حق مجازات کردن را دارد، خویش را مجازات کند. 

 (. 39-42: 1392زاده )برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک رفیع

بهقانون جزای فرانسه هم )عالوه بر استثنایی که پیش  121  -2ماده   از قلمرو مسئولیت ازاین ذکر شد(  صراحت دولت را 

 کیفری اشخاص حقوقی مستثنا نموده است.

آن آ گفتار  این  در  نکته  به خرین  شد  اشاره  که  اشخاصی  شدهکه  مستثنا  ضمنی  و  صریح  مجازاتصورت  از  تنها  ای  هاند، 

 خواهند بود.  14باشند و ازلحاظ امکان محکومیت به دیه، همچنان تابع عموم تبصره ماده معاف می  20تعزیری مذکور در ماده 
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 گيري نتيجه 

با   قانون مجازات اسالمی،  قانون در  پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تدوین  قانون گذار به موجبِ  تغییر نگرش 

ویژه   دادرسیِ  اجرای آیین  و  دادرسی  تعقیب،  شیوه  روی  این  از  شود.  می  ضروری  اشخاص،  از  دسته  این  وضعیت  با  متناسب 

قبول و مسجل    -ز از اشخاص حقیقیبه ویژه آیین دادرسی متمای-مجازات اشخاص حقوقی، باید با وضع قوانین کیفری خاص  

رای اشخاص حقوقی، آیین دادرسی ویژه ای را پیش  گردد. به همین جهت، قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید  ب

توصیفی، به بررسی و تحلیل شیوه های تعقیب، دادرسی و اجرای مجازات اشخاص  -بینی نمود. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی

اراحقوقی د باوجود  قانون  این  پردازد. بررسی مواد مرتبط نشان می دهد که  آیین دادرسی کیفری جدید می  قانون  ئه برخی ر 

نوآوری ها، به هیچ روی تناسبی با وضعیت خاص اشخاص حقوقی ندارد و قانون آیین دادرسی کیفری ، صرفاً به دادرسی و شیوه  

پاسخ به پدیده جنایی، محدود به واکنشهای کیفری نیست، بلکه به منظور   های اجرای مجازات اشخاص حقیقی نظر داشته است.

گیری عوامل مجرمانه جلوگیری کنیم. امروزه برخورد با  اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم و شکلکنترل جرم، ضرورت دارد تا با  

بهرهپدیده به  نیاز  رانندگی  معضالت  و  مشکالت  جمله  از  اجتماعی  ابزارهای  از  فرایند  گیری  ایجاد  و  ارتباطی  نوین  های 

ابزارهای سیاسفرهنگ از  فرهنگسازی  دارد.  میان جوامع بشری  را در سازی در  میتواند دستاوردهای مهمی  است که  ت جنایی 

از مبنا و اصول علمی بهره بگیرد. جوامع بشری بخصوص   برخورد با این پدیده ها داشته باشد. برخورد با پدیده اجتماعی باید 

پدیدهکشوره رفتار شهرون  ای در حال توسعه، در  الگوی  رانندگی، اصالح  راهنمایی و  را در  هایی همچون جرایم )تخلفات(  دان 

دهند و برای تحقق این امر از ابزارهای نوین و فناوری برتر استفاده میکنند. البته برخی از کشورها نیز از  دستور کار خود قرار می

برند اما اکثر جوامع راهکارهای علمی و ایجاد تغییر در رفتار را مدنظر ف یا تشدید بهره میابزار سیاست کیفری به صورت تخفی

اند بدلیل اینکه مبارزه قهری با پدیده جنایی پایدار نیست و در درازمدت نتایج مثبتی نخواهد داشت. لذا باید بر همین هقرار داد

توانمندی از سایر  مدد گرفته شود.  اساس  ماده  قانونهای جامعه مدنی  ایران در  قراردادن   143گذار  با  اسالمی،  قانون مجازات 

گذار در پذیرش  صورت مضیق پذیرفته است. قانونس نظریه مغز متفکر، این نهاد را بهمسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بر اسا

ماده   تنظیم  در  و  نهاد  نظریه    143این  پذیرش  البته  است.  بوده  فرانسه  جزای  قانون  تأثیر  مورد تحت  در  تنها  متفکر  مغز 

وعی نظریه دیگر یعنی نظریه مسئولیت مافوق یا  نگذار موسع عمل کرده و بههای تعزیری است؛ لکن در مورد دیه، قانونمجازات 

که  گذار در این زمینه قابل دفاع باشد. با توجه به اینرسد درمجموع رویه قانونمسئولیت کارفرما را لحاظ کرده است. به نظر می

است، درزمینه مجازات تابه نبوده  اسالمی  قانون مجازات  در  اشخاص حقوقی  نهاد مسئولیت کیفری  تحال  بااحتیاط  های  عزیری 

عمل شده و آنجا که پای دیه و خسارت در میان است، دست قاضی را برای صدور حکم به محکومیت شخص حقوقی باز گذاشته  

ات اسالمی در مواد مربوطه در این زمینه ابهامات و اجماالتی دارد که عمل به آن را که قانون مجازاست. آنچه قابل ایراد است، آن 

 رود در جهت رفع این نواقص اقداماتی انجام شود.انتظار میکند. لذا سخت می

قانون  نیز  دیگر  جهتی  شمول  از  از  غیردولتی  عمومی  نهادهای  و  دولتی  حقوقی  اشخاص  دولت،  کردن  مستثنا  با  گذار 

مختلف کیفری اشخاص حقوقی، دایره این نهاد را محدود نموده است. این استثنائات نیز در حقوق جزای کشورهای    مسئولیت

 معمول بوده و عموماً به دالیل زیر انجام میشود:

اول، اقتدار و حاکمیت اشخاص حقوقی حقوق عمومی در زمان انجام اعمال حاکمیتی. مجازات کردن دولت و دیگر اشخاص  

 شود. قوق عمومی موجب تحقیر حاکمیت و کاهش قدرت سیاسی کشور میحقوقی ح

دهند، مجازات گناه. اشخاص حقوقی حقوق عمومی خدمات عمومی ارائه میفراد بیدیدن جامعه و ادوم، جلوگیری از زیان

 کند دیدگان از جرم وارد میشان شده و زیان مضاعفی به زیانوظیفه این اشخاص موجب خلل در انجام
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